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SYRIANI SOPATRI zr MARCELLINI* 
SCHOLIA AD 

HERMOGENIS STATUS 

quae hoc volumine continentur, primus edidit Aldus 1509. 
in secundo Rhetorum Graecorum tomo, p. 1—35L 

Duae existunt horum scholiorum recensiones. Altera, 
quae genuinos Syriani et Sopatri commentarios, seorsim 

1) De his triumviris pauca inveniuntur apud historiae lhtte- 
rariae scriptores. 

Fabric. Bibl. Graec. Yol. IX. p. 357. ed. Harl. 
SxnRrANvSs, Philoxeni F., patria Alexandrinus , philosophus 

eximius, et post praeceptorem, Plutarchum, Nestorii F., Atheni- 

ensis scholae mata gloria fuit, in qua Platonicam praecipue 
docuit philosophiam et, successore relicto Proclo, discipulo, 

diem obiit circa annum Christi , ut coniicio, 450. Laudat hunc 
saepe Proclus in suis commentariis sub διδασκάλου et καϑηγε- 
μόνος sui nomine, et eodem tumulo ossa sua mortui ad Syri- 
eni corpus reponi iussit in suburbio Atheniensi , ut narrat Ma- 
rinus in Procli vitae c. 36. Defuncti manes Isidorus philoso- 

phus , ἐπιτάφιον ϑυμιαϑρίδα, sive thuribulum secum adferens 

cultu est prosequutus, teste Damascio «apud Photium cod. 

CCXLII. B MD 
Jbid. Vol. VI. p. 103. 

SoPATER non est]Plotinianae ille scholae successor celeber- 

rimus, quem Constantinus M. occidit, sed alius sophista, du- 

centis annis iunior. 
Ibid. Vol. VI. p. 75. 

MARCELLINUS idem mihi videtur, cuius vitam 'T'hucydidis 
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utrumque scriptum, exhibet, continetur codice Veneto 
433. sec. XIV. membran. forma octava ?). Sed desidera- 

tur in hoc codice Marcellinus, quem nec alibi seorsim. 
Scriptum inveni Alteram, in quam Aldus incidit, non re- 
censionem, sed farraginem potius dixerim, ab ignoto quo- 
dam rhetoricae professore in scholarum suarum usum com- 
pilatam , eoque modo digestam , ut ex unoquoque trium ho- 
rum commentariorum, quidquid ad explicandos singulos Her- 
mogenis locos spectaret, in unum locum conferret. Hoc ve- 
ro labore, in commentariis, qui non singula verba sed con- 
tinua oratione sensum auctoris explicant iam per se difficili 
tanta cum levitate defunctus est anonymus noster, ut sepo- 

sitafomni, qua auctoris cuiuscunque opera tractanda sunt; 
verecundia, pro arbitrio verba transponeret vel immutaret, 
alia, atque in his imprimis veterum auctorum locos muti- 
laret et in brevius contraheret, quae Syriani essent, non 
raro Sopatro tribueret, saepe Syriani et Sopatri commen- 
tarios in unum coniiceret, longiores autem excursus, So- 

patri imprimis, prorsus omitteret. Hanc libri Aldini, con- 

ditionem quamquam non sine magno dolore observaveram; 

animusque magis ad genuinos Syriani et Sopatri commen- 

tarios edendos ferebat, stetit tamen sententia, librum etiam 

2 Codicem egregium tanta cum diligentia descripsit Morelli 

in bibliotheca manuscripta p. 298—304. ut mihi nibil reliquerit, 

nisi foliorum , glutinatoris vitio misere disiectorum , ordinem 

notandi negotium. A folio 53. t. transi ad fol. 87. Γ΄ deinceps 

iustus ordo servatus est usque ad fol. 237. A fol. 237. regre- 

dere ad fol. 79—86. α fol, 86. transi ad fol. 73—78. ἃ fol. 78. 

regredere.ad fol. 68. Denique fol. 72. t. in media pagina:com- 

mentari finem habebis. Α fol. 56—67. fragmenta lexici graeci 
interiecta sunt. Scholia breviora ad libros Hermogenis regi 

εὑρέοεων et περὶ ἰδεῶν cum commentario voluminis septimi consen- 

tiunt, cuius magna pars Syrianum auctorem habet. J7goÀsyó- 

μενα ad librum περὶ ἰδεῶν quinto volumini inserui, 
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in hac forma utilissimum et a multis iure desideratum ty- 

pis reproducendum esse , idque eo magis necessarium vide- 
batur, quoniam Marcellinus in hac sola recensione contine- 
batur. Ut vero simul genuinam Syriani et Sopatri formam 
lectorum oculis proponerem, hanc inii rationem, ut varie- 
tatem codicis Veneti Syriano in notis Subiicerem, Sopatrum 
vero, in recensione Aldina ita mutiletum , ut ad:eum re- 

 &tituendum notarum spatium non sufficeret, seorsim ex co- 

dice Veneto editum sequenti volumini in&eterom. 

Superest iam, ut ad recensionem Aldinam accuratius 
. describendam transeamus, et quid a nobis ad eam emen- 
dandam praestitum sit, exponamus, Pauci huius quoque . 
recensionis existunt codices, credo quod propter voluminis 
magnitudinem scholarum usui minus aptus videbatur, An- 
tiquissimus idemqne reliquorum fons est Par. 2923. seculi 
XI. vel XII. membraraceus, forma quarta, optimae notae, 

Quatuor magnas habet lacunas, ex foliorum integrorum 
iactura ortas, quae ex eo in reliquos codices, Paris. 
2921. et Ambrosian. , seculo XV. scriptos, et in editionem 
Aldinam P. 259. 328. 337. et 351. transierunt: in media 
autem pagina, si a folio primo, quod recentiore manu scri- 
ptum est, discesseris, nulla unquam lacuna apparet. Egre- 
gius hic codex cum Aldina maxima ex parte consentit ; 
saepius etiam in vitiis, quae codice non adhibito typolhe- : 
tis tribuerentur, sed ubi scribarum culpa lectio depravata 
est, et, id quod saepissime factum est, oculi ab uno ad 
alterum ὁμοιοτέλευτον aberrantis lapsu caecae lacumae or- 
tae sunt, ibi constantem et optimam medelam praebet. Mar- 
gini hic ilic scholia minora, eadem manu scripta, adsper- 
8a Sunt, quae etiam Cod. 2921. recepit, sed ita a codice 
principe pendens, ut p. 72. (nostrae editionis,) ubi scri- 
ptura huius pallore evanuit, lacunam reliquerit, Perspecta 
haé codicum inter se ratione ex Ambrosiano et Par. 2921. 
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tas ullum vel iustum detrimentwm caperet, suo loco relicta 
cum codice Par. 2926. conferrem , et e volumine quinto 
omitterem, - 

U 

Addenda et corrigenda ad finem voluminis quinti in- , 
venies. Eidem indices auctorum, in his duobus volumi- 
nibus laudatorum, subiunxi, ut iis etiam, qui ex indi- 

cibus sapere solent, ante totius operis finem usus eorum 
pateret; 

Scribebam Tubingae nonis lanuarii. 
MDCCCXXX1I. 
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" "Eon μὴ μόνον τοῖς τῆς φύσεως ἀγαϑοῖς, ἀλλᾷ καὶ s 
οἰκείοις εὑρήμασι κατακοσμεῖαϑαι τὸν ἄνϑριμτον " — 
γὰρ οὐσῶν γνωστικῶν δυνάμεων ix Tg: φύσεως ἐν. τῇ 

ἡμετέρᾳ ψυχῇ , voU, διανοίας καὶ δόξης, δι᾽ ἃς καὶ ài 
»ηνόχαμεν τῶν ἄλλων. ἐμψύχων ; φημὶ δὴ boum χαὶ qu. - 
τῶν, * μὴ βουλομένη 7 ἡμετέρα ψυχὴ τὰ δεύτερα. — 10 

θεῖν τῆς φύσεως ἐφευρίσκει καὶ αὑτὴ τρία TW. FORM; 

τα, ἐπιστήμην, “τέχνην, ἐμπειρίαν, ἀναλογρῦντ vec "a 

τρισὶν ἐχείναις γνωστικαῖς δυνάμεσι 0b ἡ μὲν πιστή: 

μη ἅτε δὴ ἄφταιστος͵ οὖσα γνώσις; ἀταλογαῖ τῷ. ver 1 . 

δὲ τέχνη πρὸς. τὸ τῆς διανοίας κάλλρρ. ἐξισοῦται N ὥσπερ 15 
γὰρ 5 τέχνη. πολλάκις, τὴν Tig ἀληϑείᾳς ὁ od» βαδίξεν; 
ὀλιγάκις δὲ τῆς ἀληϑείας ἀποδιδραόκει τὴν αἴσθησιν 

οὕτω xoi m, διάνοια, πρλβάγις͵ μὲν͵ εδιανρουμέχη τὴν, τῶν 
πρργμάτων, φύσιν. πῆς. ἀληϑείας οὐχ ἀφίσταται», dist 

xig δὲ τρύτῃς ἀπρῳεύγει. τὴν. gala» Δ άναιο,. δὲ εἴν 20 
ρηται. ἀπὸ τοῦ διανοδῖμ τενω" ὁδάν". ἡ "δ᾽. ιἀμρεδιρία ἀνα» 

e Li 
.- . 1; 

᾿4 Ald, φητῶν. ; 
Rhetor. 1Y. ΝΕ ὩΣ 1 
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λογεΐ τῇ δόξῃ" ὥσπερ γὰρ ἡ δόξα ἄνευ λόγου προέρχε- 
ται, οὕτω xol ἡ ἐμπειρία αἰτίας τῶν ὑποκειμένων αὑτῇ 

πραγμάτων οὐκ ἐπίσταται, Εἰ δέ τις ἀπορήσειε, διὰ 
τί τρεῖς εἶσι γνωστιχαὶ τῆς ψυχῆς δυνάμεις καί μὴ πλεί- 

B ovg 5 ἐλάττους, γιγνωσχέτω, ὅτι τὸ γιγνῶσκχον 3 ἢ με- 

τὰ λόγου γιγνώσκει ἢ ἄνευ λόγου, xal εἰ μὲν μετὰ λό- 
. gov γίγνεται 5) voi, εἰ δὲ vto λόγου, ἡ μὲν χρείτ- 

a , Tun 5 χατὰ λόγον ἐστὶν ὑπὲρ ἀπόδειξιν, καὶ γίγνεται ὃ 

γοῦς, ἡ δὲ ἥττων ἢ κατὰ ἀπόδειξιν, xal γίγνεται ἡ δό- 
40 £a. xol γὰρ ἡ δόξα χείρων ἢ χατὰ ἀπόδειξίν ἐστιν, ἡ 

γὰρ δόξα ὡς ἀγνοοῦσα, οὐχ. ἀποὃδ᾽ --- — — — — 

— - — — — — ὑτὲρ ἀπόδειξιν οὔσας " ἐπειδὴ 
δὲ τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐξηγουμένην" ὑητοριχὴν ἐπίχτητον οὐ- 

σαν oi μὲν πέρα τοῦ προσήκοντος ἐξαίροντες ἐπιστή- 

45 μὴν ὠνόμασαν, ἄλλοι δὲ τέχνην αὐτὴν ἀπεχάλεσαν, ἔτε. 

« of δὲ κακίζοντες ἐμπειρίαν ἀπεφήναντο, μάϑωμεν, τί 
ἐπιστημὴ, τί. τέχνη, τί ἐμπειρία" εἴπωμεν 4 δὲ πρῶτον, 
τ ἐστιν ἐπιστήμη , xui τί ἴδιον αὑτῆς. ἐντεῦϑεν δὲ μὲν 

v ἐπιστήμη» ὁριξόμενοι γνῶσιν “ἄπταιστον οὐ κατώΣς 
40 pe Av, ἄλλοι dà γνῶσιν. τῶν ὑποχειμένων αὐτῇ 
0 πραγμάτων χαϑὰ ἔχέε φύσέωρ εἶπον. ᾿Α4λλ᾽ iv μάϑω- 

psv εἰ ἐστι γνῶσις, τέσσαρά e κεφάλαια εἰπωμὲν ἀαα 
darein a Bb κατὰ τὴν φωνὴν, διαφέροντὰ δὲ xa 
TU LU δημάινὁμενον:" Εἰσὶ" δὲ ταῦτα, γνωστιχὸν 93 νων 

35 Pri; —— — τἀ νωστικόν' ἐστὶν αὑτὸ τὸ γι- 

' yvigxov 9 "dg ἐπὶ τοῦ ̓ ἀνδρώποὺῦ, δ' wee io Qunog γνω- 

στιχὸν boóv ἔστι. γνωστὸν de Jor ἀὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ 

2 FER prion: idem fuit ia as, 4. sed correctum est, 

Ceterum: animadvertendum, primuin - folium in Par; 1. manu 

C: vecentiori scriptum ésse, - wnde^ factüm. censeo, € làcuna; 

quae. paullo post 'vequitur j..mon texpltte sit, 3; Eadem' lacu» 

na est in Ámbros. et Par. 1. 2. 4 Par. 4 et Àmbr, εἴπομεδνο 

δ Ald, τὸ γῳνώσκων. Ambr αὐτὸ τὸ γινώσκον ἐστίν. 
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γιγνωσχόμενον, καὶ ἔχον φύσιν τοῦ γιγνώσχεσθαι, ἤτοι. 
καταλαμβάνεσϑαι. γνωστιχὴ δὲ ὡς ἐπὶ τὴς ἡμετέρας 
διανοίας" γνῶσις δὲ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, ἤτοιγε ἀντίληψις,. 
ἥτις yt διαβαίνει xal διαχονεῖ μεταξὺ τοῦ γιγνωσχομέ-. 
γου χαὶ τοῦ γιγνώσχοντος. Σύνηϑες δὲ ἣν τοῖς παλαι- δ᾽ 
oig τὰς ἕξεις. γγνώσεις ἐπονομάξϑιν. "E&g δέ dosa». ἐπί-. 

χτητὸν πρᾶγμᾶὰ, ὡς ἐπὶ τῆς. ῥητορικῆς καὶ τῆς φιλο- 

σοφίας" καὶ αὐτὴν 6. γὰρ οὖσαν τὴν φιλοσοφίαν ἕξιν 
γνῶσιν ϑείων τὸ xoà ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἀπεφήναι-. 
T6. ᾿Σαφηνίαωμεν.7 δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ ὅρου 10: 
τῆς. ἐπιστήμης. Γνῶσίς φησε τῶν ὑποχειμένων αὐτῇ. 
πραγμάτων. Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα ἐπιστήμη ἔχει. πρὶ 
ὑποχείμενον, ἔχει καὶ τέλος" καὶ ὑποχδίμενον «μόν ἐατὼ. 
περὶ Ὁ χαταγίνεται, περὶ ὃ ἐνεργεῖταιγ * τέλορ δέ ἐστιν y 

οὗ ἢ χάριν πάντα, avro δὲ οὐδενός. "Ἐπὶ τῆς vexzow 18) 
γικῆς. δὲ γυμνάσωμεν τὸν λόγον" ἔχει ὑποχείμενον ἢ vex 
τονικὴ τὰ ξύλα, τέλος δὲ τὸ ποιῆσαι ϑρόνον ἢ ἄλλο τεῦ 
τοιοῦτον ὡρμόζον τῇ τεχτονιχῇ" διὰ τοῦτο. γὰρ πάντα 
γέγνεξεαι χαϑὰ ἔγεε φύσεως... Καλῶς. προσέϑηκεν ὃ ToU. 
0gov πατὴρ ,'αἱ γὰρ ἐπειστῆμαν περὶ τὰ χαϑόλαν χατᾳ- 20c 
γένονται ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, αἱ δὲ τέχναι περὶ τὰ ut- 
σεκώτερα, ἐν ὁοῇ ὄντα, καὶ ἀποῤῥοῇ". καθὰ. οὖν. &ytk» 

φύσεως ab ἐπιστῆμαι. γιγνωσφωουσὶ τὰ πράγματα, τοῖα: 

ἐστιν ὄντως καὶ ἀληθῶς, ὡς ἐξ αὑτῆφι τῆς quasmg yrpoz» 

ἤλϑον. | Μαϑόντερ. ὃ, τρ ἐστὶν ἐπιστήμῷ, μάθωμεν τί 05" 
| lov. αὐτῆς. " Douox ἐδιστήμης. ἐστὶ τὰυπένεα͵ μετὰ —8B 

᾿ς γοῦ" χιΦώσζχειν., - κοιλιὰ" dx. «USO περὶ. τῶν αὐτῶν. δεῖ 
γὰρ υδἰδέναν ὅτι. ἐάν. Tig. πλᾶγμα ἐπίσταται. ἐκ τύχης ἢ. 
i» φύσεως, πολλᾷκερ: μὲν αὐτὸ. χινώσει,. υῶλλ᾽ ὅμως - 
ἀγνοῶν τὴν αἰτίαν σφάλλεται. Ó δὲ πάντα μετὰ λόγου 30 

—ñ— — Dg v 
.. 6 Ald. et Ambr. αὐεῶν, . Par, 1. αὐχήν, 7 Ald. σαφη-. 

νήσωμεν.: : S Par f, et Ambr, ἐνεργεῖται, Ald, ἐνεργεῖ. 9 
Ald, οὐ. | I πο 
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γιγνώσκων οὐδέποτε τῆς ἀλήϑείας τῆν. αἴσϑησιν. ἀπο. 
διδράσχει᾽ ἀεὶ δὲ τὰ αὐτὰ πρόσχειται" ἐπειδὴ οὐκ ἐκ 
πλάνης τινὸς Ἰή ἐπιστήμη βιαζομένη ἄλλοτε. ἄλλως λέων 

ε,), ι.ὧλλ᾽ ἀεὶ τὰ avra. ἐρωτώμενος γὰρ ὁ ἀστρολόγας͵ 
δποῦ ἐστιν ἡ σελήνη, iv, τῇ «πρώτῃ τῇ xc, ἡμᾶς σφαί». 
Qg qroam.. xaAog δὲ πρόσχειται xal τὸ "περὶ τῶν αὐτῶν, 
οὐδὲ γὰρ 760b τοῦ "uoi ὁ ἀστρολόγος. ἐρωτώμενος τὰ. 
negl τῆς Gshnvmgo- ἀποκχρίνεται,, ἀλλὰι, περὶ τῶν ̓  αὐτῶν. 

ἀποχρίνεται, περὶ ὧν xci ἐρωτᾶταί. Μαάϑωμεν | δὰ. «έ- 

40 ἐστι τέχνη, καὶ τὶ ἴδιον αὑτῆς" τέχνη" ἐστὶ. σύφτημα ἐκ: 
χαταλήψεων *? ἐμπειρίᾳ συγγεγυμνασμένων πρός τὲ τέει 
Aog εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ, ἢ ὡς ἄλλοι ἐξηγοῦνται... 
ἄνευ τοῦ ἐμπειρία ἐχτιϑέμενοι τὸμ Opov* ἑχάστην δὲ λέ. 
Ev 'κειμένην ἐν τῷ ὅρῳ βασανίσωμεν. σύστημα, 15 ovre. 

44 σειν, ἀϑροισμα. δεῖ γὰρ εἰδένοαε ὅτε πολλῶν ϑεωρηβάσι 
ve»t σύστημα ἐστιν ἡ τέχνη, ὥσπερ xol ἡ ἰατρικὴ nol». 
quy ϑεωρημάτων σύστημα ἐστι" τὸ yeg ἄϑροισμα τῶν. 
ϑεωρημάτων αὐὑτὴς αὑτὴν τὰν τέχνην συνίστησο, 13 ποῦν 
λὰ 33 γὰρ ϑεωρήματα oi rox τεχνῶν ἐφευβεταὶ cui; 

20 γωγόντες; ἑκάστῃ τέχνῃ ἁρμοδίως σγνῆψαν «ἐκ καταλύ" 
ψεων, τοὐτέστιν ἐξ ἐφευρέσεως" οὐ γὰρ ἐκ φύσεώς eicur 
αἱ "τέγναι,. ἀλλ᾽ ἐξ ἐφευρέσεωᾳ. ἐμπειρίᾳ, τουτέατεν οὗλον 
εἰκοῦ, καὶ mg: ἔτυχε 1 * τὰ ϑεωρήμφτεα ἐξέϑεντο οἱ παλατοὺ;. 

ἀλλ᾽ ἐμπειρίῳ πρῶτον ἐδοχίμωσαν τὴν τούτων ἀλήϑειαν,. 
2) καὶ εἶϑ' οὕτως ἐξέϑεντο. ᾿συγγεγυμνασμένον,, τουτέστιν 

ὅτι ovx ἠρκέαϑησαν τῇ" πείρᾳ "μόνον οἱ ϑερφρήματων. 
διδάσχαλοι," «ἀλὰ καὶ: συνεγύμνασαγικ τὰ βεωρήματα. 
ποίαν αἰχειότητα καὶ σχέσιν . πρὺρ᾽ . ἄλληλα ^ rovom-. 
πρός τι τέλος εἴχρηστον. ζῶν ἐν TQ ' βίῳ. iri δ΄. 

3 b 
- ν᾿ 

V 3 US) Tov ᾽ i, 

0 Ambr. ἐγκαταλήψεων. 41 σύστημα Ambr- om, “12 

Ald. συΐστησι.᾿ 415 Ald. πολλάκις; uk 'Ambr, et Par. οἰ). πολλά. 

14 Ald, AmBr, et Par. 1, 3. ótg Ot εἰχῇ καὶ ἔευχε.' m ὅτε 8) 

tfansposui se. DE 
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'ὅρος. διεχώρισε 1$ τὰς ἐπιστήμας καὶ τἄς κακοτεχνίας, . 

καὶ ματαιοτεγνίας ἀπὸ τῶν τεχνῶν" μέχρε γὰρ τούτου 
συμπεριελάμβαμεν ὁ ὅρος καὶ ταύτας, ἐντεῦϑεν δὲ, ὡς 
"εἴχομεν, διαχωρίξει τὰς ἐπιστήμας τοῦτον τὸν τρόπον» 
αἱ ἐπιστῆμαι οὔ πρός τι τέλος εὔγρηστον τῶν iv τῷ ὅ 

βίῳ. πρὸς οἷς γὰρ οὐχ ὠφελεῖ ἡ κχακοτεχνία, ἀλλὰ καὶ 
᾿βλάπτει, ὡς ἐπὶ τῶν μαγγανευόντῶὼν ἢ τῶν κλεπτῶν, 
"ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ ματαιοτεχνία συμβάλλεται τοῖς ἐν τῷ βίῳ" 
“ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ πολυτρήτου κέγχρου" tolto: γὰρ si 
συμβάλλεται ἡμῖν εἰς τὸν βίον" τινὲς 36 δὲ τὸ ἐκ xara- 10 
᾿λήψεων ὀργανικῶν ἐξηγήσαντὸ βιασάμενον τὴν ἀλήϑειαν" 
᾿ἢ γὰρ ἐπιστήμη καὶ ἡ τέχνη ἕξις ἐστὶν, ἡ δὲ ἕξις ἐν 
'τῇ καρδίᾳ τῇ ἡμδτέρῳ ἐστί. τὰ δὲ ὀργανιχὰ .ὡς ἐπίσαν 

τῶν πλείστων τεχνῶν ὑλικά ἐστιν. ἀδύνατον δέ ἐστιν 
᾿ἔγειν ὑλικὰ ὀργανικὰ iy τῇ ἡμετέρᾳ χαρδίᾳ. Ἔλϑθωμεν 15 
δὲ χαὶ εἴπωμεν, τί ἴδιον τέχνης ἐστὶ, τὸ πάντα μετὰ 
λόγου εἰδέναι," καὶ πολλάκις ἐπιτυχεῖν, ὀλιγάκις δὲ ἀπο- 
τυγχάνειν τῆς ἀληϑείας, καὶ ti ἴδιον τέχνης ἐστὶ τὸ 

πλειστάκις ἀληϑεύειν,, ὀλιγάχις δὲ ψεύδεσϑαι, πῶς εὖ- 
ρίσχομεν 57 πρλλοὺς πολλάκις μὲν ἀποτυγχάνοντας; ὁλι- 20 
γακὶς δὲ ἐπιτυγχάνοντας; καὶ φαμεν ὅτε παρὰ τὴν τῶν 
μετιόντων ἀμαϑίαν, καὶ οὐ παρὰ τὴν͵ τέγνην τοῦτο yi-3 
γνεται" οὐ δεῖ δὲ τὰς τῶν προσώπων ἁμαρτίας ἐπὶ τὰ 
πράγματα μεταφέρειν. πάλιν ἀποροῦσιν, εἶ ἴδιον τέχνης 
τὸ μετὰ λόγου πάντα εἰδέναι, διὰ τί εὑρίσχομεν πολ- 25 
λὰς τῶν τεχνῶν ἀλόγως δημιουργούσας τὰ αὑταῖς ὑπο- 

χείμενα. xal λέγομεν ὅτι κἂν κατὰ τοὺς μετιόντας ἄλο- 
yag ἐστι τῶν χρόνων 1 παράδοσις εἰς λήϑην ἐλϑοῦσα, 

ἀλλ᾽ οὖν σᾶσα τέχνη κατὰ τοὺς οἰκείους λόγους, ἤτοι 

κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν, λόγους ἔχει xol αἰτίας τινάς. 30 
οὐκ ἔστι γὰρ τέχνη ποτὲ ἄνευ λόγου, ὥς φησε Hàa- 

' 45 Ald, διεχώρησε. Par. 4. et Kmbr. διεχώρισε. 16 
Ald. τινῶν. Par. τινές. 17 Ald." εὑρίσκωμεν. 
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. των" τέχνην δὲ ἐγὼ οὗ χαλῶ, 0 ἂν εἴη ἄλογον πρᾷγμα. 

καὶ εἰ πᾶσα τέχνη κατὰ τοὺς οἰχείους λόγους ἅπταιστός 

ἦστι, τί δήποτε μὴ λέγομεν. καὶ αὐτὰς τὰς 13 τέχνας 
ἐπιστήμας; ἐροῦμεν ἡ ἐπιστήμη ἑχάστοτε ἅπταιστός ἐστι, 

δ᾽ πταίδι δὲ περὶ τὸν μετιόγτα" ἡ δὲ τέχνη καὶ περὶ. 19 
"τὸν μετιόντα πεαιστή ἐστι καὶ περὶ τὸ ὑποχείμενον. 
“ὑποχείσϑω γὰρ. ἰατρὸς ἄριστος ὑγείαν τῷ κάμνοντι πε- 
οἰποιούμενος . κἀκεῖνος μὲν xard τὴν οἰκείαν τέχνην 
ἄπταιστον τὴν ἰατρείαν “προσφέροι τῷ χάμνοντι. ὃ δὲ 

M0. χάμνων ἢ ἀπὸ ἀέρος ἢ ἀπὸ ἄλλου τινὸς βλαβεὶς, πται- 

στὴν ᾿ἔδειξε τὴν τέχνην « οὐ γὰρ αἱ τέχναι περὶ τῶν χα- 
ϑόλου διαλαμβάνουσιν, οὐδὲ περὶ τῶν ὡσαύτως ἐχόν- 
των, ἀλλὰ περὶ τῶν μερικωτέρων τῶν ὄντων ἐν Qoi καὶ 
ἀποῤῥοῇ. πλατύτερον δὲ τὰ περὶ τῆς τέχνης διεξέλϑω- 

45 μεν, καὶ εἴπωμέν τινα διαίρεσιν τῶν τεχνῶν" ἔστι δὲ 
αὕτη. Τῶν τεχνῶν αἱ μὲν εἰς ἅπαξ εἰσὶν λογικαὶ, πρά- 
, &eug κατὰ τὸ ἀναγχαῖον μὴ δεόμεναι, ὡς ἐπὶ τῆς ῥη- 

τορικῆς 35 καὶ ποιητικῆς. ϑεωροῦμεν γὰρ πολλοὺς τῶν 
σκεπτομένων εἴτε ῥητοριχὸν εἴτε ποιητικὸν μὴ γραφῇ 

20 τὰ ἑαυτῶν σκέμματα παρᾶδόντας, εἰ καὶ τῷ Πλάτωνι οὐ 
δοκεῖ, τῷ τῆς διαιρέσεως πατρί. ὁ γὰρ Πλάτων καὶ 
πράξεως λέγει δεῖσϑαι τὸν ῥήτορα, εἴγε τῇ ὑποκρίσει 
κέχρηται. ἣ γὰρ ὑπόκρισις τὴν τῆς πράξεως ἀνεπλήρωσε 
χρείαν. αἱ δὲ τῶν τεχνῶν εἰσι πραχτικαὶ λόγου κατὰ τὸ 

45 ἀναγχαῖον μὴ δεόμεναι, ὡς ἐπὶ τῶν βαναύσων τεχνῶγ" 

48 τὰς Ald. om. — 19 Ald. παρὰ et paullo post: παρὰ 

τὸ Vvroxelu. Compendium in Par. 1. utrumque admittit, 20 

Par. 1. ad marg. “Ῥητορικῆς εἶπεν καὶ οὗ σοφιστικῆς " καὶ ποιη- 

rs oU γραμματικῆς" ἄλλο γάρ ἐστι ῥητορικὴ, καὶ ἄλλο σοφιστι- 

* ῥητορική ἐστιν ἣ τῶν καταλογάδην εὑρύϑμως ποιουμένη τοὺς 

λόγους. σοφιστικὴ δὲ ἣ τῶν ῥητορικῶν ϑεαμάτων ἐξήγησις " ποιητι- 

κὴ δὲ ἐπιτήδευσις τῶν ἐμμέτρως προφερόντων τοὺς λόγους" γραμ- 

ματικὴ δὲ 5 τῶν ποιητῶν ἐξήγησις. 
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αὗται γὰρ μᾶλλον πράξει ἢ ἥπερ λόγῳ 35 χέχρηνται. ἐπεὶ : 
δὲ ὃ λόγος σημαίνει τὴν αἰτίαν καὶ τὸν προφορικὸν καὶ͵ 
ἕτερα, ἐνταῦϑα λέγομεν λόγον οὐ. τὸν σημαίνοντα ?? τὴν 

αἰτίαν, ἀλλὰ τὸν προφοριχόν" αἱ δὲ τῶν τεχνῶν εἰσι 
μικταΐ. τῶν δὲ μιχτῶν αἱ μέν εἰσιν ἐπίσης 35. λόγῳ 5 

- καὶ πράξει χεχρημέναι, ὡς ἐπὶ τῆς κιϑαρῳδίας"͵ ἄλλο 
δέ ἐστι χιϑαρῳ δία, καὶ ἀλλο D apro] χεϑαρῳδία 
ἐστὶν ἡ εὔρυϑμῳς συμφωνία τῶν χορδῶν xal τῆς ὠδῆς . 

χκιϑαριστιχή ἐστιν ἡ μόνη TOY χορδὼν εὐφωνία" αἱ δὲ 

τῶν τεχνῶν μᾶλλον λόγῳ κέχρηνται, ἧττον δὲ πράξει, 
ὡς ἐπὶ τῆς ὑποχριτιχῆς. οἱ γὰρ ἐξηγηταὶ τὸν ᾿Ορέστην 
Εὐριπίδου 34 ἐξηγούμενοε τὸν ὑποχριγόμενόν φασι τὸν 
ἹΜενέλαον, τοῦ ᾿Ορέστρυ πολλὰ λαλήσαντος, ὀλίγῃ πρά- 

ἕξει φασὶ κεχρῆσϑαι τὸν ὑποχρινόμενον τὸν Μενέλαον, 
τηῦ γὰρ ᾿Ορέστου ᾿εἰπόντος" ἀπόδος ὅσον ἔλαβες ἐμοῦ 15 
πατρὸς πάρα, σχηματίσασϑαί φασι τὸν Μενέλαον, ἤτοι 
τὸν ὑποκριτὴν χαὶ ἀναγεῦσαι. ὅϑεν xol ὁ ἐπιφερόμε- 

γος ἴαμβϑος, ὡς ἀνανενευκότος 35 rov Μενελάου νομίσαν- 

Tog περὶ τῶν χρημάτων τὸν ̓ Ορέστην διαλ λέγεσθαι, ἐπι- 
φέρεται οὕτως" οὐ χρήματ᾽" εἶπον. io" οὖν ἡ ὑποχριτις- 20 
xj λόγῳ μᾶλλον κέχρηται, ἧττον δὲ πράξει. τοῦτο δὲ 

καὶ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς ἔστω ἡμῖν παράδειγμα. λόγῳ γὰρ 
μᾶλλον χέχγρηται, ἥττον δὲ πράξει" αἱ δὲ τῶν τεχνῶν 
πράξει μᾶλλον κέχρηνται, ἧττον δὲ λόγῳ" ἐὰν ἐρωτήσῃ | 

᾿ὁ ἰατρὸς, πῶς παρῆλϑε τὴν γύχτα ὃ χάμνων, καὶ τῆς 25 
τροφῆς εἴπῃ τὴν διαίτησιν τοῦ κάμνοντος , Ἔλϑωμεν 

δὲ χσὶ εἴπωμεν, τί ἐστιν ἐμπειρία, καὶ τί ἴδιον αὑτῆς 
ἐμπειρία ἐστὶ χατά τινας τριβὴ ἄλογος ix παρατηρὴή- 
σεὼς γιμομένη.. τριβὴ ἄλογος, τουτέστι γνῶσις ἄλογος. 

21 Ald. λόγων κέχρηται. 42. Ald, σημαινόμενον τὰ τὴν 

atr, 25 Ald, énicug. ..24 Ald. ΣΕὐρυπίδου. 25 Ald. et 

Par. 1. ἀγενευχότος, scripsi ἀνανενευχ. E 

pt 0 
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ovóà ydo γιγνώσκει ὃ ἐμπειρικὸς ἐωτρός" ἐχ παρατηρή- 

Gig δὲ γινομένη, ἐπειδὴ μιμητής ἔστιν ὁ ἐμπειρικὸς 

ἰατρὸς τοῦ δογματικοῦ" ὃ γὰρ ὁρᾷ ὁ ἐμπειρικὸς, τοῦτο 

χαὶ μιμεῖται. ἄλλοι ὁριζόμενοι τὴν ἐμπειρίαν τοῦτο 

s —2 — ἐμπειρία ἐστὶ τήρησις καὶ μνήμη ἄλογος ἂν- 

ϑρωπίνη τῶν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὀφϑέντων. Μνήμη 

ᾷ xol παρατήρησις ἐχ παραλλήλου τὸ αὐτό" ἄλογος πρόσ- 

κειται διὰ τὸ μὴ γινώσκειν τοὺς ἐμπειρικοὺς. τὰς αἰτίας" 

ἀνθρωπίνη πρόσκειται , διὰ τὴν μνήμην x«l τήρησιν τῶν 

40 ἀλόγων ξώων" xexeive γάρ ἔχουσε μνήμην καὶ τήρησιν 

τῶν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὀφϑέντων.. οὕτω γὰρ εἰς 
ἅπαξ ϑεωρῶν Ó ἐμπειρικὸς ἀρχεῖται τῇ δήσει, ἀλλὰ πολ- 

λάχις ϑεωρῶν ταῦτα μιμεῖται ὡσαύτως γινόμενα" ἴδιον 

δὲ ἐμπειρίας κατά τινας ἀλόγως πάντα εἰδέναι καὶ ἄνευ 

45 αἰτίας. ἄλλοι δὲ λέγουσεν ἴδιον ἐμπειρίας τὸ πολλάκπιρ 

μὲν ἀποτυγχάνειν, ὀλιγάκις δὲ ἐπιτυγχάνειν. καὶ τοῦτσ 

| x τύχης διὰ παραδείγματος δηλούσϑω τὸ. λεγόμενον" 

ἐατρός ποτέτις ἄριστος ϑεωρήσας τινὰ véoy πυρέττοντα ἔν C 

ϑέρει ἀπὸ ξανϑῆς χολῆς, προσήνεγκεν ὕδωρ τῷ νοσοῦντε 

20 μνησϑεὶς τοῦ χανόνος L τοῦ λέγοντος, τὰ ἐναντία τῶν 

ἐναντίων ἀναιρετικὰ ἤτοι ἰάματα. καὶ τοῦτο ποιήσαρ. 

ἰάσατο τὸν κάμνοντα" τοῦτο ϑεωρῆσας ὃ ἐμπειρικὸς ἐ ἐα- 

τρὸς προσήνεγχέν. τίσιν ὕδωρ πυρέττουσιν ἀγνοῶν τὰρ 

αὑτῶν διαϑέσεις, μὴ τὸν λόγον ἐπιστάμενος, χαϑ᾽ ὃν 

25 ἐχεῖνος ὃ ὃ ἰατρὸς προσήνεγκεν τῷ πνρέσσοντι τὸ ὕδωρ , 

xai ὀὕτως ἀνεῖλε τοὺς πυρέσσοντας" μόλις δέ τις ἐξ αὖ- 

ἐῶν τῶν καμνόντων ἐσώϑη ἐξ ἐκείνων ἡτειωμένος 55 ὑφ᾽ 

ὧν κἀκεῖνος ὁ ἐκ τοῦ ἀρίστου ἐατροῦ ἰαϑεὶς" καὶ ἰδοὺ 

7 ἐμπειρία πολλάκις ἀπέτυχεν" οὐδ᾽ ἅπαξ δὲ κατὰ τοὺς 

30 οἰκείους λόγους ἀπέτυχεν, ἀλλὰ κἀκεῖνος ὁ ἰαϑεὶς ἐκ τύ- 

que τινὸς ἐϑεραπεύϑη᾽ εἰ μὴ γὰρ συνέβη ἐξ ἐκείνων 

αἰτιᾶσϑαϊ, ἤμελλεν καὶ αὑτὸς συναναιφεῖσδια τοῖς ἂλ- 

36 Ald. Par. 4. ἠτιώμενος, 
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λοις. Τῆς δὲ ἐπιστήμης 17. πρῶτον. εἰκότως ἐμνημὸ: 

γεύσαμεν, ἐπειδὴ λογιχή ἐστι xol ἅπταιστος, τῆς τέ- 
γνῆς δεύτερον, ἐπειδὴ λογική ἐστι xel πταιστή" τῆς δὲ 
ἐμπειρίας τρίτης, ἐπειδὴ ἄλογός lori καὶ πταιστή. AY 

, ἔλθωμεν δὲ ?? xol ζητήσωμεν ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς, τὰ εἴω-. 5 

ϑότα 39 τέσσαρα κεφάλαια ζητεῖσθαι ἐπὶ παντὸς πρᾶν ' 
γματος μὴ ῥμφιβαλλομένου. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτε ox ἐπὶ 

παντὸς πράγματος ξητοῦμεν ταῦτα τὰ τέσσαρα κεφάς 
λαια" οὕτω" γὰρ ἐπὶ τοῦ πυρὸς οὐ 35 ζητοῦμεν εἰ ἔστι, 
καὶ γὰρ φανερὰν ὀρῶμεν τὴν ὕπαρξιν τούτου, οὕτω καὶ 10 

ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς τὸ εἰ ἔστιν αὖ «ξητοῦμεν, φανερὰ γάρ - 

ἐστιν ἢ ὕπαρξις αὑτὴς * ἀλλ᾽ ἀγτὶ τοῦ εἰ ἔστι ξητοῦμεν 

τὸ πόϑεν τὴν ἔχπαλαι. σύᾳτασιν ἔσχεν ἡ ῇ ῥητορική" εἶτα 

τί ἐστι. καὶ -τοῦτο γὰρ συμβάλλεται ἡμῖν ὡς δειχϑήσε- 
ται" εἶτα τὸ ὁποῖόν τὶ ἐσέιν" ly τούτῳ γὰρ γινώφχωμεν 15 
τὰς διαιρέσεις αὑτῆς" εἶτα διά τί ἐστιν" ἐν τούτῳ γὰρ 

τῷ κεφαλαίῳ τὸν σχοπὸν τῆς δητορικῆς ἔχομεν μαϑεῖν, 

τούτων αὕτως ἡμῖν προτυπωϑέντων, οἱ μὲν τῶν ἐξηγη- 

τῶν μυϑικαῖς ἀπάταις τερπόμενοι ἐξηγοῦνται τὴν 07nto- 

οικὴν εἶναί tote ἐν τοῖς Ütoig. xoà παραφέρουσι vo, δῃ- 20 
μιουργικὸν ἔπος ἐχεῖνο, 

Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἡγορόωντο, | 

τὸ γὰρ ἡγορόωντο 33} εἶδος ϑέλουσι λέγειν τῆς δητορι-’ 
χῆς, τουτέστιν τὸ δημηγοριχόν" ἡμεῖς δέ φαμεν, ὅτι 
πάντα τὰ ayadd ἡ ϑεία φὗσις ἡμῖν ἐχαρίσατο" τὴν δὲ 25 

ῥητορικὴν ἡμεῖς παρὰ τοῖς ϑεοῖς ὁ οὗ λέγομεν γεγονέναι" 

τὴν δὲ πλείστην δύναμιν τῆς ῥητορικῆς ἐν τῷ mpogo- 
ριλῷ λόγῳ ϑεωραῦμεν" 0^ δὲ. προφορικὸς καὶ juge" 
xontet xoi ὑπερῴώας καὶ tov: ἄλλων σωματικῶν ὀργανιὲ 

L 

27 Ald. τῆς “δὲ ἐπιστήμης 04. 28 δὲ Pam 1. om. — 25. 
Ald. ἰωθώτας, 50 ob abest ab Ald. et Par, 1, Posui eénau 

postulamte.. : 51 τὸ γὰρ ἠγορόωντο Ald, om, Muere 
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xcy* ἐπὶ δὲ τοῦ ϑεοῦ τὸ λέγειν τὰ τοιαῦτα πάσης ἐστὶν 
ἀτοπίας ἀνάμεστον᾽ ἄλλως τε δὲ χαὶ παρὰ τοῖς ποιη- 

ταῖς ἄλλως λέγονται xol ἄλλως νοοῦὔνται" εἶτα δὲ λέν 
γουσιν͵ ὅτι μετὰ τοὺς ϑεοὺς εἰς, τοὺς ἥρωας μεταβέβη- 

B xev ἡ τέχνη" εἴγε ϑεωροῦμεν τὸν Πρίαμον τῷ ἐγχωμεε 
, αστιχῷ ὁ 3 εἴδει κεχρημένον" ὡς 0T ἂν λέγῃ" 

; M μάκαρ ᾿Ατρείδη μοιρηγενὲς, ὀλβιόδαιμον, 

τῷ δὲ συμβουλευτικῷ τὸν ΪΝέστορα διαλεγόμενον πρὸς 
τὸν Aycuéuvova καὶ τὸν Aga, τῷ δὲ δικανικῷ τὸν 

10 ᾿Ιϑακήσιον ᾽Οδυσσέα ' φησὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ὃ πριητὴς" 
᾿ς Kai ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμηρίῃσιν, 

καὶ λοιπὸν βαϑμηδὸν εἰς τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων λ- 

ϑὲν * ῥητορική᾽ ϑεωροῦμεν γὰρ ἀνδράποδα βάρβαρα 
παντὸς ἄμοιρα λόγου ἐπαινοῦντας ἀλλήλους 5" xel λές: 

15 yovrag καὶ ἀπολογουμένους καὶ κατηγφροῦντας, ὅπερ 

S εἰσὶν ἴδια τῆς ῥητορικῆς" πρὸς ταῦτα δέ φαμεν, ὅτι 

οὐδέποτε τὴν τῶν ἡρώων ἐχείνων εὔρυϑμον προφορὰν 
ῥητορικὴν ἀποκαλοῦμεν, ἀλλὰ μᾶλλον εἴδησιν λογισμοῦ 

x«i ὀξύτητα τῶν GÀÀcV πλείονα" οὔτε δὲ τὴν ἐν τῷ χοι- 
20 νῷ ῥητορικὴν λέγομεν. τέχνην γὰρ πάντως οὐχ ἔχει' τοῦτο 

δὲ λέγομεν ὅτι τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐχ φύσεώς εἰσι 
μόνως, ὡς ἐπὶ τοῦ λίϑου" τὰ δὲ ἐχ φύσεως καὶ τέχνης, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ϑρόνου. ἐκ τῆς φύσεως γὰρ ἢ τέχνη λα- 
βοῦσα͵ τὴν ὕλην τὸν θρόνον ἀπετέλεσεν ??* ἡ οὖν ῥητο- 

25 ρικὴ [ω τῷ κοινῷ ὕλης τάξιν ἐπέχει. ἀλλ᾽ ἵνα γνῶμεν ?* 
τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς ὕπαρξιν πάντως τὰ περιστατρχὰ ζη- 
τήσωμεν χεφάλαια' πρόσωπον, τόπον, χρόνον, τρόπον, 
αἰτίαν" περιστατικὰ δὲ λέγονται παρὰ τὸ περιΐστασιϑαι 
αὐτὰ 5) ἑκάστῳ πράγματι: .: Ταῦτα ?$ δὲ ài ἱστοριῶν 

.815 Ald. τῶν ἐγκωμιαστικῶν. 52 Ald. ἀλλήλοις. 55 
Ald, ὑπετέλεσει, 584 Ald. γνώμην. — 55 Ald. αὐτόν. 86 
Sectionem: ταῦτα δὲ δι᾿ ἱσιρριῶν — usque ad catalogum rhe- 
torum Atticorum; Δυκοῦργος, Ὑπερίδης, delragxoc.. pe . AB. 1. 
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ὑφηγησόμεϑα. Τέλα noMg ἐστὶ τῆς ᾿Φμρλέαρ' ταύτης 
τύραννος ἐγένετο “Ἱπποκράτης Tto TOUT παρκδννα»- 

στεύρυσε 37 δύο τινὲς Γέλων καὶ ᾿Βναίσιμος. Καὶ δὴ 

ἀποθανόντος ToU ᾿ἱπποχράτους ἐπεϑύμηφαν οὗτοι oi^ 
παραδυναστεύογτες τῆς τυραννίδος. καὶ Q μὲν ᾿ξναίσι- 6 

μος ἔρχεται εἰς τὴν Ῥόδον χακεῖ τυραννεῖ τῶν ἰδίων 
πολιτῶν, qv γὰρ ᾿Ρύδιοςς ὁ δὲ Γέλων ἔμεινε βασιλεύων 
ἐν τῇ Γέλᾳ τῇ πόλει" ὕστερον δὲ εἰς εὐτυχίαν. τῆς τυ- 
ραννίδος αὐτῷ "8 xoi τῶν πραγμάτων κατασταϑέγτων, oUx 
ἔτι ὄμειμεν ἐν τῇ πόλεε τῇ Γέλᾳ, ἀλλ᾽ ἔρχεται ἐν τῇ 10 

“Συρακφύσσῃ ἔστι δὲ ἢ «Συράχονσσα μιηπρόπαλες τῆς 
Σικελίας" χακεῖ διέτριβε τυραμνὼν ...JMera ϑάνατον τοῦ 

Τέλωνος ἐτνράγγνησεν Jig, οὗ δὲ λέγουσιν 39. ὃ ἀδελ.- 

φὸς αὐτοῦ , ἄλλος Mxouou ὃ ioc αὐτοῦ, παρεδυνάστευσε 

δὲ τούτῳ. Κόραξ «τις, οὗτος 9. Κόραξ, ὁ onte &v;. ἐβούλετο 4δ 
παρὰ τῷ βασιλεῖ, μεγάλως povero uetà ὥϑαναάτον τοῦ- 

vov τοῦ ᾿]έρωνος rugavreiqiet ayxén ἤϑελον. οἱ Ape 
χούσσιοι. λέγεται γὰρ ὅτι τοσοῦτον ὠμότητι ἐχρήσατο *! 
XGT αὐτῶν, ὥστε προστάξαι τοῖς «Συραχουσσίοις μηδὲ 

φϑέγγεσθας τὸ παράπαν. ἀλλὰ διὰ πρδῶν καὶ χειρῶν so 
καὶ ὀμμάτων σημαίνειν τὰ πρόςφορα. «χαὶ ὧν -ἂν τις 
ἐν χρείᾳ γένοιτο, &yÜty xci. τὴν ὀρχησεικὴν. λαβεῖν 
τὰς ἀρχάς" τῷ γὰρ ἀποκεχλεῖσϑας λόγον τρὺς. εΣυρά» 

κουσσίους ἐμηχανῶντο, σχήματι δεικνύειν τὰ πράγματα" 

δεδιὼς οὖν ὃ τῶν “Συραχουσσίων δῆμος μήπως εἰς 0H0L- 36 

ον ἐμπέσοι τύραννον: οὐκέτι τυράννῳ 4). τὰ πράγματα 

20, Heiskius octavo volumini oratorum graecorum p, 195 
— 198. inseruit, adjectis emendationibus quibusdam, 57 

Ald. πέρι δυναστεύουσι, Par, et Reisk, παραδυναστεύουσι, 38 

Ald. αὐτῶν. Par. et Reisk, avro. — 39 Ald. λήγουσικ. Reisk. 
ὡς oi μὲν λέγουσιν, ὃ ἀδελφὰς αὐτοῦ, ἃς δ᾽ ἄλλοε À, 40 Ald, 

τούτων. Par, εἴ Reisk. τούτῳ. 41 Ald, ἐχρήσᾳστο. Par. εἴ Reisk, 
ἐχρήσατο, 42 Ald. τυραγνῶν. Par. et Rgisk, τυράννφ. 
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'χατεπίστευσανι 45 Aoinóv. ἐγένετο δημοκρατία πάλιν ἐν 

τοῖο ΣΣυρακοῦσσίοιρ . καὶ ἤϑελεν οὗτος ὁ Κοραξ ^^ πεί- 

ϑειν καὶ τὸν ὄχλον χαὶ ἀχούεσθαι χαϑἅπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ 

“Ἰέρωνος ἠκούετο. 'σχοπήσας δὲ, ὡς 0 δῆμος ἀστάϑμη- 

δ τον καὶ rox TOY πέφυκεν πρᾶγμα, xoi ἐννοήσας Ott 

λόγος ἐστὶν ᾧ ῥυθμίξεται ἀνθρώπου τρόπος, ἐσκόπησε 

ux λόγου ἐπὶ τὰ πρόσφορα tv δῆμον xol προτρέπειν 

xai ἀποτρέπειν. εἰσελθὼν οὖν ἐὺ τῇ ἐχκλησίᾳ ἐν ἢ ὃ 

'πᾶς συνηϑροίσϑη δῆμος ἤρξατϑ᾽ "λόγοις. *5 πρότερον D&-. 

40 ραπεὺτικοῖς καὶ- κολακευτεκοῖς τὴν ἐκαλησίαν 46 xci τὸ 

ϑορυβῶδες καναπραῦναι τοῦ δημου. ἅτινα καὶ προοίμια 

ἐκάλεσε. μοτὼ δὲ τὸ -χΧαταπραῦναι καὶ κατασιγῆσαι τὸν 

-δῆμον. ἤρξατο περὶ ov "ἔδευ συμβουλεύειν τῷ δήμῳ καὶ 

λέγειν ὡς à διηγήσει: καὶ" μετὰ obras ἀνακεφαλοιοῦ- 

διῦϑαι xu ἀναμιμνήσχειν ὲν συντόμῳ' πέρὶ τῶν' φϑασάν- 

τῶν καὶ eA ὄψιν ὄγειν τὰ λέχϑέντα' τῷ δήμῳ, ἅπερ 

-ἐχάλεσε," πρύοίμέον, ^ ̓ διήγησιν, , ἀγῶνας, παρέχβασιν, 

ἐπίλογον .' διὰ Tovro “7 γὰρ "Éjujyevdto κΒ τὸν δῆμον 

πείϑειν καϑάπερ ἕνα. ἄνϑῥωὼπον᾽ προοίμέον. δὲ λέγεταε, 

$0'eà προςτιϑέμενον τοῦ λόγου" oluds yap ἐστιν ἡ ὁδὸς" 

᾿διήγησισ, ἔνϑα “τις τὴν τοῦ πράγματος ποικιλίαν Duj- 

peras, &yávegs82, ἔνϑα παράγει δι΄. ἐναργῶν *? ἀποδεί- 

“ἕξων .0' ἐπιδεικνύμενος. ὅτι ἀληϑεύει.. Παρέκβασις δέ 

ἐστιν, fpixe τι πρὸς ἐπικουρίαν" τῶν λεγομένων παρ᾽ 
— — —— "aC SN ον 

y 43 Par. "παϊῥπέστευσεν. vWdoCie Brat, 12 Itaque, ait 

Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis, res privatae lon- 

go intervallo judieiis repetefentur, tím primum, quod esset 

scuta illa gens, ' et controversa natura, artem et praecepta 

Goracem et Tisiam conscripsisse, 45 Ald, λέγει. Par. et 

Reisk. λόγοιρ, | 46 RBeiskio deesse videtur ἐπέρχεσθαι. vel 

simile quid. 47 Reisk. διὰ τούτων. ΄ Ald, et Par. διὰ τοῦτο, 

48 Ald. ἐμηχανεῖτο. Reisk. Par. ἐμηχανᾶτο, 49 Ald. ἐγαγῶν. 

Par. ἐνεργῶν, ' séPipsi drogyiby. - SOC 
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αὐτοῦ, πειρώμενος δεῖξαι ὅτι ἀληϑεύερ,νκαὶ τῷ goi. Feu 
γμαξος. διηχεῖται" ἐπέλογος δὲ ἡ ἀγαγαρᾳλαίωριᾳ τῶν, 

νκαλρίῳμυιπραγμάτων τῶν προρτοϑέντων , ὧν x9. ̓λάγῳ". 
ταῦτα, à δια. παραδείγματος σαφήγίαῳμεν. sHeooigaór 
ἔστιν, 08. ὅταν" τις. ἐξευμενιξόμενος τοὺς διλφᾳτὰς χατᾷ 5. 

τινος «ατοέσυμάνος τοὺς λόγρυς εἴπῃ" ἄκδρὲς δικασταὶ O 

δικωμότατον "xol ὅσα ἕτερά. εἰσιν.  ἐξευμενιζόμενα τοὺς; 
δικαστάς. διήγησις δέ ἐστιν, ὡς Oro» sing κατῃγας, 

ρῶν. τοῦ τυχόντορ, ὅπως παρηκρλούϑησαν τὰ χατ᾿ Oe. 
τόν", οἶον. "χρυσὸν παραχᾳτεϑέμην τῷ δεῖνυ καὶ, βούλει 40, 

ταί pt τούτον OTeQUddtiM.. a ἁπλῶς. εἰπεῖψ,. δρήγχησίρ 

ἐστι,. ἡνίκα T διηγεῖται. e TOU πράγφιαπος ὑπόδασιν.. 

ἀγῶνες δέ. "εἰσιν, ὅτ᾽ ἂν à. λχατηγορῶν" υἀχωμίζηται, 50 

δεῖξαι. ἀληϑῆ τὰ ndo' quta λεγόμενα. . .JIeoéxfaaus, 

δέ: ἐστιν, " ἡνίκα. παρδξέρχατας, τοῦ πράγματος. καὶ giga 15, 
εἰπεῖν διηγεῖται καὶ τὴν «πρρρέροαν «τοῦ éveg'opévow δίας 

JO0yTW., πορρώμνος δεῖξαν erwróy apo noó',roóron. XQ. 

στον ὑπάρχοντα". ᾿Ἐπόλογος δέ ἐστι vàw. χαιρωμταραα, 
γμάτων ἀηακοφιαλαάωσιᾳ. ̂ IHéygacd&. εἰσί, tQ. περιστρτ.. 
τιχὰ ἑχάστόν. πράγματορ᾽ ταῦτα dé. διὰ τῆς ἱσκορίαρ καὶ 30. 
ἐπὶ τὴς νϑηξορικῆς ἐμάϑομεμ". πρόφωπον sov. Κόραχρι, 
τὸν ἐφεδαυρόντα τὴν ῥητορικήν᾽. τόπον. τὴν Συκλίαν,, 
χρόκον᾽, ὅτι 'μετὰ ϑάνατον Γέλωνος xoi' Ἱέρωνος ἐφεῦ-. 
ρεν ὁ Κόρβωδ τὴ» Qurogixnv* τρύπον, τὰ μέρη τὰ "6YT&. 
τοῦ. λόχου" αὐξίαν. διὰ τὸ. πεῖσαι πάντας ὡς. Eva, ve δι 

ϑραιπον, Οὗτος ὃ Κόραξ οὐ φϑόνῳ χρατούμενος, TZ, 
τῆς ῥητορίχης χηρφῦτται διδασχαζέαν, . πάντας ὁ διδάσκειν. 

ἐπαγγελδῦμενορ, ἐπὶ 'ὡὠρισμέγῳ 55 πασῷ.. Taiac δέ τις 
ἀκρύφρς ὦ Qr. τὸ πείϑειν ἐπαγγέλλεται διδάσχειν ἡ " ῥητορι-- 

κῇ προσέρχεται, αὐτῷ ὡς prd et βουλόμενος : τὴν τἐχνὴν, 80 
καὶ δὴ n&gov εἰᾳ Gxgov διδάσκεται. στερίσκειν᾽ δὲ ἐπεχείο, 

“80 ἈΠ, ᾿ἀγωνίξέεται. 54: AM. "ἐπὶ “οἰσμένων πορᾶν, Par. 

ei Reitk. ἐκ ὥξισμένῳ moeQ.. 1’ 00e 
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σεν χὸν Κόραχα ToU μισϑοῦ,, διὸ καὶ δικαστήριον . συν- 
ἐχροτήϑη. δὲν δὲ τῷ δικαστηρίῳ φησὶν ὁ Τισίας πρὸς. 
τὸν Κύραχα τῷ διλημμάτῳ, 53 σγήματι χρηθάμενου. δι- 
λήμματον 'δὲ 'σγηῆμά ἐστι λόγος ix Óvo προτάϑεων ἐναν-" 

δ' τίων τὸ αὐτὸ πέρας συνάγων. à Κορὰξ, τί ἐπηγγείλω. 

διδάσκειν . ὁ δὲ Κόραξ φησὶ. τὸ πείϑειν ὃν 33 ἂν ϑέ- 

λῃς" πρὸς ταῦτα ὁ ἽΤισίας" "δὲ μὲν "τὸ πείϑειν pt ἐδί» 
δαξας, ἰδοὺ πείϑω σε μηδὲν λαμβάνειν, εἰ δὲ ** τὸ πείο. 
Dev μὲ οὐχ ἐδίδαξας καὶ οὕτως οὐδέν σοὶ παρέχω, ἐπει- 

10 δὴ οὐχ. ἐδιδαξὰς με τὸ .πείϑειν. “Πρὸς ταῦτα ̓ λέγουσι. 
φῆσαι τὸν Κοράχα, τῷ; αὐτῷ - -ὄχηαὰτι" χρησάμενον" εἰ" 

μὲν τὸ πείϑεεν. διδαχϑεὶς. ,πείϑειρ με "i λαβεῖν, dovvcs 

ὀφείλεις τὸν μὐσϑὸν. ὡς διδαχϑ εὶς τὸ πείϑειν" εἰ δὲ καὶ 

πάλιν οὐ πείϑεις μὲ μὴ λαβεῖν, καὶ οὕτως ὀφείλεις TOv 

15 μισϑόν' οὔτε γάρ ἔπεισας ne μὴ 59 λαβεῖν τὸν μισϑόν' . 
πρὸς ταῦτα ob διχοστὰϊ ἀνεὶ; “ψήφου᾽ £MTOP' καχοῦ κχό- 
gaxog χκαζὰ d, ὥσπερ veo. ὃ κόραξ xot τὰ τούτου ὠὰ. 
ἄχρηστα np εἶσι πρὸς βρῶσιν, οὕτως xol ὑμεῖρ' &ypn- : 
croi ἐστε mp0 διοίκησιν πραγμάτων Ord τὴν ἄκραν sp 

20 vórgta" . ἢ οὕτως, [2d 'el-wveorrol τῶν AO Quat βρῶ». 
σὶν ἱκανὴν" Rep τῶν γονέων μὴ λαμβάνοντας τοὺς y9-- 

veig ἐσθίουσιν; , οὕτως χαὶ "ὑμεῖς ἀλλήλους ἐσθίετε. 5 “60.. 

γουσι δέ Ἕϊνες; ὅτ᾽ προῦπηρχεν αὕτη ἡ παροιμία 55. xol: 
προσφόρως 57 '&l δικασταὶ αὐτῇ ἐχρήσαντα. Ὁ Τυσίας δὲ; 

25 ἐκεῖνος ἀπελϑὼν ἤρξατο διδάσχειν καὶ “λατυνέι» τὴν ῥη-: 

τορικήν" Γοργίας δὲ τις . deovrivog , “ουτῆ δέ ἐστι πό- 

λις τῆς Σικελίας, ; μαϑητεύει τῷ "Tie 38 .χαὶ μετὰ τὰ. 

μαϑεῖν ὑπὸστρέφει. οἴκαδε... δὕπωμεν. δὲ xe πῶρ ἐν 4-. 

52 Ald. διλημμάτων, Par. et Reisk, διλημμάτῳ.᾿ 55 Heisk. 

9 ἂν vel à y^ ἂν, Par. ὃν ἂν Sus. 54 δὲ Ald. om. Par. et. 

Reisk. ponunt. ^55 AÍd. rov λαβεῖν. pro tov Reisk. legit ob. 

Par. rov μὴ λαβ. Delevi toV. |. 56 Vid. Apostol. Cent. X. 64. 

Arsen. Viol. p. 515. 57 Alà, προσφόρος. , , 88 AM. Znlg, 1 
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ϑήναις ἤχμασὲν ἡ ῥητοῤική" γενομένου. πολέμου μετα- 
Eb “εοντίνων Χαὶ ἄλλων ἐλιχωρίων, ἐδεήϑησαν οἱ Atov- 
vivo, συμμαχίὰς ἐκ τὼν ᾿4'ϑηνὰίων, καὶ δὴ βουλεύονταε, 
τίνα ἄφελον στεῖλαι Y? ̓ἰζανὸν πρὸς αὐϊοὺς» xal πέρ: 
ἤπουσι τὸν Γοργίαν πρὸς ᾿᾿ϑηναίους. ὡς εἰδύτα “τὸ rei 

41r M Βλϑόντοῤ' δὲ Τοργίου εἰς τὰς ᾿4ϑηνας, ἐπεδεῖς 

ξατο ἐκεῖ λόλον καὶ εὐδοκίμησε πάνυ. “Ὥστε. dvi 
ἔπεδείχνύτο λόγον ὃ Γυργίας, ἑορτὴν ἄπρακτον 9? ἐποί- 
óvv “1ϑηναῖοι" καὶ λαμπάδας τοὺς λόδους αὐτοῦ ὠνό-: 
pago, ᾿Κατέσχον δὲ αὐτὸν ἐν dovete, ΟΣ τὴν συμ-. 10 

μαχίαν πέμψαντες ἐν τῇ “εὸντίνῃ" κατ᾽ ἐχεῖνο δὲ και- 
Qo? 9? πολλοὶ τῶν ᾿4ϑηναίων τῶν περὶ φιλοσοφίᾳ δια- 
πρεψαντων ἐάσαντες αὑτὴν τὴν φιλοσοφίαν, τὴν ῥητο-- 
οικὴν""ἐπαιδὲύοντο. Διόπερ φασὶ "x Πραεωγὰ διαΞ' 
φϑονοῦντα ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ποιῆδαὶ τὸν .93. Γυργίαν 15 
τὸν διάλογον, dy e πολλὰ χαϑατρέχει rÜc ᾿ῥητορϊκῆς : 

éx τῶν οὖν ̓ Ιϑηναίων καὶ οἱ δέχα ῥήτορες’ ἡμῖν "ἐξεφάν! 
ψησαν. ὧν πρῶτός ἐστιν Avripũ , 0 Pauvovoiog* Auv- 

δίας, ὁ Κιφάλου, ᾿Ισοχρἄτης, ἸἸσαῖος ,' 'drvóoxiógc, An- 

βοσϑένης; Aioxivng, Avvoſoyos, "Ynepidye "ἢ δείναρχος. 20: 
᾿Επεὶ δὲ δημοκρατίας ἀνωτέρω ἐμνήσιμεν," εἰπωμέν᾽ τινα 
— — ⁊ 

* ) 1 

59 Ad. p 60 Reisk. legit ἀπρόςτακτον:. non impers. 

tum diem festum, sed quem .civium unusquisque "sili sua 

sponte agendum jndíxisset, De intermissis Deorum festis. in- 

terpretatur Cl, Geel in histor, crit. Soplistarum p. 22: infr. — ' 

Equidem malim interpretari de laboribus quotidianis propter 
festum, quod ageretur, initermibsis , δὰ enim dieitur ἡμέρα 

ἄπρακτος. 61 Aliter: Bied. Sic. XII. p* 514. τέλος ποίσαρ τοὺς 

:40nvolovc συμμαχῆσαι τοῖς “Ἱεοντίνοις ovrog μὲν ϑανμασϑεὶς ἐν, 
ταῖς ᾿Αϑήναισ᾽ ἐπὶ τἔχκῃ ζητορικῇ τὴν εἰς Δεοντίνους ἐπάνοδον ἐποι- - 
ἥσατο, ΄υόομπι. consentit Cl. Gee 1. lh p. 32. ο. 62 Ald. και- 
ρῷ. Per. καιροῦ, Heisk. aut κατ᾽ ἐκεῖρο δὲ καιροῦ, aut καιρῶν 
aut κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν. 63 Ald. δὲ. Par. et Reisk. 
ποιῆσαι τὸν Τοργίαν. | oer fl 
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διαίρεσιν περὶ πολιτεμῶν" ἀλλ᾽ εἴπωμεν πρῶτον , τί ἔστε 

πολιτεία" πολιξεία ἐστὶ τρόπος , ᾧπερ ἕχαστος διοιχεῖ- 
ται τόπος, τουτέστι xad" ὃν. νόμον ἕκαστος. τόπος s 

οἰκεῖται". νόμόν, δὲ λέγω οὐ πάντως τὸν ἐγγράφως κείμε- 
5 vov, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀγράφωρ" πλεῖστᾳ γὰρ ἔϑνη ἀγρά- - 

φοιςρ νόμοις, διριχεῖται e Ἢ δὲ πολιτεία τριχῴς χδιαιρεῖς 

ται τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων οὕτως͵ ἀναγκαξούσης" 
ἢ γὰρ. εἷς ἄρχωι xol λέγεται τὸ. τοιοῦτο μοναρχία, ἢ 
ὀλίγοι καὶ λέγεξαι ὀλιγαρχία, ἢ πᾶσα ἡ. πόλις καὶ λέ- 

10 γόταν δημοκρατίᾳ. ταῦτα δὲ. τὰ τρία διττῶς διαιροῦν-- 
ται" ἢ γὰρ μοναρχία. χατὰ νόμον ἐστὶ xol λέγεται βα- 

cii, 1 ἢ “1 παρὰ νόμον xal λέγεται τυραννίς" καὶ. πά- 
λιν 7 ὀλιχαρχία ἢ. κατὰ. νόμον ἄρχει καὶ λέγεται agu-. 

στοχρατία, ἢ παρᾷ Φόμον. χαὶ "λέγεται ὀλιγαρχία. ὁμοίως 

46 τῷ 9? γενικῷ ὀχῤματι" ὡς αὕτως δὲ. καὶ ἡ. δημοκρατίας 
UH xatá, ήμαν ἄρχειν καὶ λέγεται. “δημοκρατία, 3.. παρὰ 

ono  xei λέγεται ὀχλοχρωτία " τὴ γὰρ͵ τοῦ ὕχλον ὄνο- 
uo ἐπὶ xaxoig ἐλάμβανον. oí. παλαιοί" εἴπωμεν δὲ κοινω- 
víag αὐτῶν κατὰ τὸ πφιὸν, χαὶ διαφορὰς χατὰ τὸ πο- 

40 σόν" χοιχωνεῖ, τῇ βασιλείῳ 7). ἀριστοχρατίᾳ καὶ ἡ δημο- 

xeatia «era. τὸ πριρόν". ὥκαστον.. γὰρ αὑτῶν κατὰ ; yo- 
pov ἄρχει, διαφέρει δὲ χατὰ τὸ ποσόν" ἐπὶ ydo τὴφ 

βασιλείας εἶς ἄρχει, ' τῆς ἀῤὶστοχρατίας᾽ ὀλίγοι, τῆς 

δημοχρατίας πᾶσα ἡ πόλις" “χοινωνοῦσίι πάλιν κατὰ τὸ 

25 ποσὸν 7 τυραννὶς καὶ ἡ βασιλεία, ἐπειδὴ ἀμφοτέρων. εἷς 

ἄρχει" διαφέρουσι δὲ χατὰ͵ τὸ ποιὸν, ἄλλο yap ἐστι 

τυραννὶς xal ἄλλο βασιλεία". Δμρίως. καὶ 7 ἀριστοκρατία 

καὶ. ἡ ὀλιγαρχέα κοινωνοῦσι κατὰ τὸ. ποσόν" ἀμφοτέρων 

γὰρ ὀλίγαι. ἄρχουσν, διαφέρει. δὲ κατὰ τὸ ποιόν" ἀλλο 

50 7*0. ἐστιν ἀριστοχρατίω χαὶ ἄλλο ὀχλοχρατία" πάλιν 
χοϊνωϑ)ῦσε κατὰ τὸ: ftobUy ἢ δημοχρατία xa ἡ ὀχλο- 

Pd 

64 Ald. καί. ' Par. 3. 65 Ald, τῶν γενικῶγ. τς 
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χκρατία, ἀμφοτέρων γὰρ πολλοὶ ἄρχουσι. Διαφέρει dà 
χατὰ τὸ ποιόν" ἄλλο γὰρ τοῦτο καὶ ἄλλο ἐχεῖνο, 'Ey- 

τεῦϑεν ἀξιοῦσί τινὲς τὰς πολιτείας ἕξ λέγειν, βασιλείαν, 
τυραννίδα, ἀριστοχρατίαν, ὀλιγαρχίαν, δημοχρατίαν͵ 
ὀχλοχρατίαν. ἡμεῖς δὲ τρεῖς εἶναί φαμεν" αἱ γὰρ ἄλλαι 5 
ἐχπτώσεις αὐτῶν εἰσιν" ὥσπερ γὰρ ἰατρικὴν οὐ λέγομεν 
τὴν ἀποτυχίαν τῆς ὑγείας, ἀλλὰ τὴν ὑγείας περιποιητι- 
χὴν, οὕτως καὶ ἐνταῦϑα οὗ λέγομεν τὰς ἐχπτώσεις πο- 
λιτείας. 'Q Πλάτων δὲ περὶ πολιτείας μνημονεύσας λέ- 
γει, ὅτι ἢ πολιτεία διττή ἐστιν ἡ κχατὰ λόγον καὶ γί- 10 
verat βασιλεία ἤτοι ἀριστοχρατία, ἡ γὰρ ἀριστοχρα- 

vía καὶ ἡ βασιλεία παρὰ Πλάτωνι ταὐτόν ἐστιν" ἢ xa- 
τὰ πάϑος, καὶ τοῦτο διττόν"' ἢ κατὰ ϑυμὸν, ἢ κατὰ 
ἐπιϑυμίαν" καὶ εἰ μὲν xarà ϑυμὸν, γίνεται ἡ δημο- 
χρατία, οἱ γὰρ ἐν πόλεσι διατρίβοντες "ϑυμιχοὶ ὄντες, 15 
λόγον τιμῆς ποιούμενοι ἄρχουσι, καὶ τὸ χατ᾽ ἐπιϑυμίαν 
διττόν: ἢ 56 χατὰ φιλοχρηματίαν xoi 57 γίνεται ἡ 
ὀλιγαρχία" ὀλίγοι γὰρ ἄρχουσιν" ἢ κατὰ φιληδονίαν, 

, xe γίνεται ὑχλοχρατία, ταῖς ἡδοναῖς γὰρ ἔχαστος ἅλι- 
oxóusvog ἄρχειν ἐπιϑυμεῖ. Μαϑόντες δὲ ὅτι ἐστὶν ἡ ῥη- 20- 
τορικὴ, ἔλθωμεν ἀχολούϑως καὶ ἐπὶ τὸ, τί ἐστιν’ ἀλ- 
Ad 68 πρὸ τοῦ ταύτην ὁρίσασϑαν, μάϑωμεν τί ἐστιν 
ὅρος xol πόϑεν εἴρηται, καὶ πόϑεν λαμβάνεται καὶ τί 
ἀρετὴ ὅρου. Ὅρος τοίνυν ἐστὶ λόγος σύντομος δηλωτι- 
x0g τῆς φύσεως TOU ὑποχειμένου πράγματος, ᾿Ιστέον 28: 

Or, πάντα τὰ ὄντα ἢ διὰ μιᾶς λέξεως σημαίνονται ἢ. 
διὰ πλειόνων" καὶ ὅτε μὲν διὰ μιᾶς, ἀκούει τὸ τοιοῦτο" 
ὄνομα" ὅτε δὲ διὰ πλειόνων, axovtt τὸ τοιοῦτο᾽ λόχος e 
Διὰ τοῦτο δὲ πρόσχειταε λόγος, ἐπειδὴ ἐκ πλειόνων λέ- 
ἕξεων σύγχειταε ὁ ὅρος" σύντομος πρόσκειται διὰ τοὺρ 39. 
διηγηματιχοὺς λόγους, διὰ τὸν παραπρεσβείας, 5? δη- 

86 Ald. ἧ. 67 καὶ Ald. om. ^68 ΑἸὰ, ἀλλὰ καὶ πρὸ 
ταύτην. -' 69 Ald. παρὰ 'πρεςβείαρ. | - 
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λωτικὸς δὲ τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, 
διὰ τὰ λεγόμενα ἀποᾳϑέγματα" οἷον μέτρον ἄριστον, τὰ 

4. γὰρ ἀποφϑέγματα λόγοι εἰσὶ χαὶ σύντομοι, ἀλλ᾽ OU 
δηλωτιχοὶ τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου πράγματος" OU- 

δ δὲν γὰρ ὑπόκειται αὑτοῖς. ὅρος δὲ ὠνόμασται ἀπὸ με- 
ταφορᾶς τῶν ὁροϑεσίων. ὥσπερ γὰρ τὰ ὁροϑέσια δια- 
χωρίζουσι τήνδε τὴν γῆν ἀπὸ τῆς πλησιοχώρου ἤτοι 
ἀστυγείτονος, οὕτω χαὶ, ὃ ὅρος διαχωρίζει τὸ ὁριστὸν 
ἀπὸ 75 τῶν χοινωνούντων αὐτῷ. καϊά τι, οἷον ὁ ἄν- 

40 ϑρωπος ζῶον ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ὁ βοῦς, ἡνίχα δὲ λέγωμεν 
ξῶον λογικὸν διαχωρίζομεν τὸν ἀνϑρωπον ἀπὸ τῶν αἀλό- 
γων" ϑνητὸν δὲ λέγοντες διαχωρίζομεν ἀπὸ 71 τῶν ἀγ- 
γέλων xci δαιμόνων᾽ νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν 
προσϑέντες ἐχωρίσαμεν αὑτὸν ἀπὸ τῶν μακχραιώνων 73 

15 νυμφῶν, αὗται» γὰρ ovx εἰσὶ νοῦ xol ἐπιστήμης δεκτι- 
καὶ" ὕπερ γὰρ ἐκ τῆς φύσεως ἐπίστανται, καὶ ἐκ τῆς 
πρώτης ἐκείνης γενέσεως, τοῦτο αὑτὸ “ἀεὶ χέχτηνται -. 
λαμβάνεται δὲ ὅρρς ἀπὸ γένους χαὶ συστατικῶν διαφο- 
ρῶν" ἀλλ᾽ ἵνα σαφὲς ποιήσωμεν τὸ προκείμρνον, μά- 

40 ϑωμὲν τί ἐστί γένος καὶ tí εἶδος. καὶ τί δμεφορα". ei» 

δός ἐστε τὸ χατὰ πλειόνων o) διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ 1" 
ἐν τῷ τὶ ἐατι κατηγορούμενον. οἷον εἰδὸς ἐστιν ὃ ἄν- 
ϑρωπος, ἀλλὰ καὶ χατὰ. πλωόνωκ φέρεται. οἷον κατὰ 
Πλάτωνος, “Σωχράτους, ᾿Αλκιβιάδου, ἀλλὰ «καὶ διαφε- 

25 ρύντων τῷ ἀριϑμῷ. διαφέρουσι. γὰρ ἀλλήλων Πλάτων 

xol ΣΣωχράτης καὶ ̓ ἀλκιβιάδης, κἂν μὴ κατὰ φύσιν ἀλλ᾽ 

οὖν κατὰ ἀριϑμόν. ἄλλη γὰρ ἡ μονὰς Zwxgasovg καὶ 

ἄλλη Πλάτωνος. ἐν δὲ τῷ τί ἐστι κατηγορούμεμον, 
οἷον ἐν τῷ λέγειν ἡμὰς, τί ἐστε ἥλάτων, λέγομεν &v- 

80 ϑρωπος" καὶ ἰδοὺ χατὰ Πλάτωνος φέρεται τὸ εἶδος. 
χένος δέ ἐστε τὸ κατὰ πλειάνων καὶ διαφερόντων τῷ 

70 Ald. ὑπό; 71 Ald. ὑπό. 73 Ald. ὑπὸ τὼν μα» 

πραιόνων. 75 Ald. τῶν ἀριϑμῶτγ, h. 1. et paullo post. 
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εἴδει 7* ly τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον. οἷον τὸ ζῶον 
κατὰ πλειόνων φέρεται, διαφερόντων δὲ τῷ εἴδει, διωφές- 
ρουσι γὰρ τῇ φύσει 0 ἄνϑρωπος καὶ ὁ ἵππος. ἐν δὲ τῷ 
τί ἐστι κατηγορούμενον, ὡς ὅτ᾽ ἄν εἴπωμεν, τί ἐστιν ἵπ- 
σος, καὶ εἴπωμεν ζῶον. διαφορὰ δέ ἐστι τὸ κατὰ πλειό- 5 

vuy καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει, ἐν τῷ ὁποῖον vi ἐστν κα- 
τηγορούμενον. διαφορὰ δέ «ἔστιν olov τὸ λογικόν" 75 
aai φέρεται κατὰ πλειύνων, κατὰ ἀνϑροώπου, ἀγγέλου 
xal δάίμονος, ἀλλὰ καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει,᾽ διαφέ- 

Qovos γὰρ τῷ εἴδει, ἄνθρωπος, ἄγγελος, δαίμων" ἐν δὲ 10 
τῷ ὁποῖόν τί ἐστὶ χατηγορούμενον, ἐν τῷ λέγειν ἡμᾶς" 
ὁποῖόν τί ἐστιν ἄνθρωπος, λέγομεν. ὅτε ξῶον “λογικόν" 
ἀρετὴ δὲ ὅρου ἐστὶ τὸ εἶναι αὐτὸν ἀπὸ οὐσιωδῶν Τό ψω.- 
γῶν" οὐσιώδης δὲ φωνή' ἐστιν. ἥστινος χωρὶῤ οὗ δυνατά. 

εἶναι ἐχεῖνο, οὗ 77 λέγεται εἶναι οὐσιώδης'" οἷον τὸ Ao- 45 
γινύν᾽ τότε δέ εἰσιν οὐσιώδειρ φωναὶ ἐν τῷ ὅρῳ, ἅτε 
συνέστηκεν ὃ ὅρος -ἀπὸ γένους καὶ συστατικῶν 'διαφο» 

ρῶν. ᾿4λλ᾽ ἔλθωμεν καὶ εἴπωμεν τέ ἐστὲ ῥητορεχή «Θὲ 
'περὶ Τισίαν καὶ Κόρακα ὁρίζονται ᾿αὐνὴν. οὕτως. "Prro- 

poe]. ἐστε πειθοῦς δημιουργός. ἐπειδὴ yop: εὑρεταὶ αὖ-- 20 

τῆς ἐγένοντο, ὡς βουλόμενοι αὐξῆσαι" αὐτὴν, ἐπιστήμην 
αὐτὴν ιὡρίσαντρ᾽ sb γὰρ τὸ τοῦ δημισουρχοῦ ὄνομα οὐ 
χεῖται, si “μὴ inb: τῶν. ἀπταίστως. Ye ποιούντών, 7) δὲ 
ῥητοριχὴ ovx. ἀσταρστὸς PÓvWU, Qe χαχῶς wepolsüvro 
αὐτὴν εἰπόντες πειϑοῦς δημιουργόμ" κακῶς δὲ τῆς λέξεως 25 
ἐπελάβοντό τινε. Οὐδὲ, γὰρ περὶ τῶν ἀπεαίστωρ τι mOI- 
οὔντων χεῖται τὸ δημιουργὸς ὕ ὕρομο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν 

“τεχγιτῶν 'πολλώλιςο εὑρίσχεται λογόμενον *: Ὄφειλον: dà 
μᾶλλον ἐπιλαβέφϑαις πειδὴ ἐπιστήμην : αὐτὴν ὠρίσαι» 
το ἐπιλαμβανόμενοι; δὲ ἡμεῖς, τοῦ. ὅρου.. quay μὴ »a-^$o 

, Àdg ἔχειν αὐτόν" οὐδὲ yap 7 ῥητορικὴ μόνῃ ἐστὶ 13 

74 Ald. εἴδῃ. 75 Ald, λευκὸν... .76 Αἰὰ, οὐσιαδῶν. 

77 Ald. ob. 7178 Ald, ἐπί, 

| 2.. 
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πειϑοῦς δημουργὸς, ἀλλὰ xol τὸ χάλλος xol τὰ χρή- 
ματα τὸ πείϑειν ἐπίστανται" ἄλλοι δὲ βουλόμενοι ὑγιᾶ 

* τὸν ὅρον ποιῆσαι προστιϑέασιν αὐτῷ τιναρ λέξεις ὁρι- 

ζόμενοι οὕτως" ᾧῥητορική ἐστι πειϑοῦς δημιουργὸς, διὰ 
δ λόγου ἢ ἐν λόγοις τὸ βάρος ἔχουσαρ πιστευτικῶς 7? 
οὐ διδασκαλικῶς" διὰ τοῦτο εἰρήκαμεν ἐν λόγοις τὸ βά- 

Οὺς ἔχουσα, διὰ τὸ ἀντιδιαστέλλεσθαι αὐτὴν πρὸς τὰ 
χρήματα καὶ τὸ χαλλορ᾽. ἐχεῖνα γὰρ οὗ διὰ λόγων πεί- 

ϑουσιν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ εὑρίσκομεν καὶ τὴν ἑατρικὴν διὰ .λό- 
40 γων πολλάκιρ πείϑουσαν τοὺς ἀῤῥωστοῦντας εἴτε ae 
9 ρουργηϑήναι εἴτε 85 ἄλλο τι παϑεῖν᾽ μεκτὴ δὲ οὖσα ὡς 

ἀνωτέρω εἰρήχαμεν ἡ ἑατρικὴ μᾶλλον πράξει χέχρηται 
ἧτεον δὲ λόγῳ". δ πιστευεικῶς δέ φησιν ὁ ὅρορ οὗ δὲ- 
δασκαλικῶς" δεῖ γὰρ. εἰδέναι, ὅτι ἡ διαλεχτικὴ ῥητορικὴ 

' 45 δυδασχαλικὴ λέγεται" «πάντη ve γὰρ καὶ πάντως πείϑειν 
ἕχαστον ἐπαγγέλλεται" πιστευτιχὴ δὲ λέγεται ἡ ῥητορικὴ 
αὕτη ἡ καϑ' ἡμᾶφ᾽ ἥτις οὐ πάντως ἐξ ἀνάγχης ἔχει τὸ 
πείϑειν, ἀλλὰ «ϑωπείᾳ τινὶ καὶ κολακείῳ" διὰ 8" γοῦν 
τὰ ἀντιδιαστέλλεσθαι αὐτὴν πρὸς τὴν δεκλοχεικὴν, τὸ 

30 πιστευτικῶς εἶπεν ov διδασκαλικῶς" ἀλλὰ καὶ οὗτος οὗ 

xaAGg ἔχει ὁ ὅρος οὔτε γὰρ ἀναστρέφει πρὸς ἑαυτόν" 
ἀδοὺ γὰρ ἡ φυσικὴ ῥητορικὴ xal πειϑοῦς ἐστι δημ(ουρ- 
γὸς xal διὰ λόγων ἔχει τὸ βάρος xal πιστευτεκή ἐστιν" 
.«ἄλϑωμεν δὲ καὶ εἴπωμεν καὶ τοὺς ὁριζομένουρ αὐτὴν ἐμ- 

5 πειρίαν, καὶ τὸν ὅρον αὐτῶν" ἔστε δὲ Πλάτων ὁ φιλό- 

-Goqog ὁ λέγων αὐτὴν ἐμπειρίαν" φησὶ γὰρ, δητοριχή 
ἐστι πολιτικῆς μορίου εἴδωλον" «AX ἵνα τοῦτο νοήσω- 
ἐμεν, εἴπωμέν τινα διαίρεσιν. ἤν τινε ὁ. Πλάτων χέχγρηται, 
-πρὸς τὸ δαφηνίσαι, τὸν ὅρον αὐτοῦ- χέγὼν ovtwg*;. ἔσει 

ι30. κε: πρᾶγμα 0 καλεῖται χρηστὴ: πἀρασχευή" αὕτη ἡ Ζ9η- 

— — 
79 Ald. πιστευτικοῖς οὗ ὁ διδασκρλικοῖς. 80 Ald, ἥ ῇ Te * . 

AM. ióye 82 Ald. et Pár. ὁ à, delevi 5. 
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στῇ παρασχευὴ πρόνοιαν ποιουμένη τοῦ ἀνθρώπου δι» 
wiAtv ἑαυτὴν εἰς δύο" καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ ψυχῇ κατεμέρι- 
σεν, τὸ δὲ τῷ σώματι, βουλοιιένη ἀμφότερα σῶσαι" καὶ 
τὸ μὲν τῆς ψυχῆς μέρος καλεῖται πολιτικὴ, ἥτις πολιτι- 
x] ἢ τὴν παροῦσαν ὑγείαν διαφυλάττει τῆς ψυχῆς καὶ δ 
ποιεῖ τὸν νομοϑετιχὸν, ol γὰρ γομοϑέται παραλαβόντες 
ἡμᾶς πρὸ τοῦ ἁμαρτῆσαι ἐξέθϑεντο τοὺς νόμους, ἢ τὴν 
ἀπολομένην ὑγείαν ἀνακχαλεῖται, καὶ ποιεῖ τὸ δικανικὸν" 
οἱ γὰρ διχασταὶ διὰ μαστίγων καὶ ὀδυνῶν τὴν ἀπολο- 
μένην ὑγείαν ἀναχαλοῦνται" τὸ δὲ τοῦ σώματος μέρος 49 

ἔμεινεν ἀπροσαγόρευτον, καὶ οὐχ ὡς τινες λέγουσιν ὑπὸ 
τὴν πολιτιχὴν ἀνάγεται" ὃ γὰρ ἥλατων οὐδὲν τοιοῦτο 

φαίνεται λέγων, εἰς, δύο δὲ 953 διεῖλε καὶ τοῦτο ἑαυτό" 

ἣ γὰρ τὴν παροῦσαν ὑγείαν διαφυλᾶἄττει xol ποιεῖ τὴν 
γυμναστιχήν" ἡ y&p γυμναστικὴ διὰ τῶν συμμέτρων 1δ 
γυμνασίων ἀναχινοῦσα τὸ ϑεῤμὸν. ὑγιῆ τὰ σώματα 
διαφυλάττει, ἐδωϑοῦσα τὰ περιττώματα, 34 ἢ τὴν ἀπο- 
λομένην ὑγείαν ἀνακαλεῖται, καὶ ποιεῖ τὴν ἀετρικήν" 
ἥ γὰῤ ἰκτρικὴ τὴν. ἀπολομένην ὑγείαν ἀνακαλεῖται" 
παρυφέστηχε δὲ τῇ χρηστῇ παρασχευῇ εἴδωλόν τι, ὥ- 10 
σπερ $5 ἐπὶ ἑκάστου πράγματορ, ὡς ἡ σκχιὰ τῷ σώματι" 

ὅπερ καὶ αὑτὸ δοκεῖ μιμεῖσθαι τὴν χρηστὴν παρασχευήν' 

καὶ διεῖλεν ἑαυτὸ εἰς δύο, ἀναμερίσαν ἑαυτὸ τῇ ψυχὴ 
xol τῷ σώματι" καὶ τὸ μὲν τῆς ψυχῆς μέρος τοῦ εἰδώ- 

λου καλεῖται κολακεία, τὸ δὲ τοῦ σώματος ἔμεινεν ὁμοίως $5 
ἀπροσαγόρευτον: αὕτη ἢ κολακεία ἢ τὴν παροῦσαν 
ὑγείαν τῆς ψυχῆς δοκεῖ διαφυλάττειν 86 xol ποιεῖ τὴν 

σοφιστιχήν" ἡ γὰρ σοφιστικὴ ἤτοι οἱ σοδισταὶ διὰ τῶν 
μύϑων τοῖς νέοις παραινοῦσὶ τῇ κολαχείᾳ μηδαμῶς τῆς 

83 δὲ AM. om, . 84 Alá τὰ περὲ γούγτων λύμαΐα. 85 

Ald. ὥσπερ οὖν. Par. οὖν, manu recentiori insertum videtur 

καί. — 86 Ald. διαφυλάτεεν. 
.t 
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ἀρετῆς ἀφίσετασϑαι" ἢ ἢ τὴν ἀπολομένην ὑγείαν δοκεῖ 

ἀναχαλεῖσϑαι καὶ ποιεῖ τὴν ῥητοριχὴν, ὡς φασι, τὴν 

χαϑ' ἡμᾶς, ἥτις καὶ διὰ δικαίων καὶ ἀδίκων, πολλάκις 

δὲ τῶν ἀδίχων, σπανίως δὲ τῶν διχαίων πάλιν τὸ τοῦ 

"B σώματος μέρος ἢ τὴν παροῦσαν ὑγείαν δοχεῖ διαφυλάτ- 

τειν, xai ποιεῖ τὴν κομμωτιχήν. Κομμωτιχὴ δέ ἐστιν 

ὡς ἐπὶ τῶν γυναιχῶν τῶν χεγρημένων ψιμυϑίῳ 37 xal 

φυχίῳ, δοκοῦσι *9 γὰρ τὴν παροῦσαν τοῦ σώματος 

ὑγείαν συνιστῶν" ἢ τὴν ἀπολομένην δοχεῖ ἀναχαλεῖσϑαε 
40 χαὶ ποιεῖ τὴν μαγειρικήν" δοχεῖ γὰρ ἡ μαγειρικὴ διὰ 

τῶν ἐδεσμάτων xai τῶν χαρυχειῶν τὴν ἀπολομένην 

ὑγείαν ἀνακαλεῖσθαι’ εἰς τέτταρα γοῦν φησι μόρια 
τεμνομένης τῆς πολιτιχῆς τὰ μὲν δύο περὶ τὸ σῶμα 
γίνεται, τὰ δὲ δύο περὶ ψυχήν. Ἔστιν οὖν τὰ μὲν περὶ 

45 ψυχὴν, νομοϑετικὴ, δικαστιχη" τὰ δὲ περὶ τὸ σῶμα 
γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ" ταύτην δὲ τὴν πολιτικὴν ἑτέρα 
παρασχευή φησιν ὑποδύεται, εἰς τέτταρα καὶ αὕτη μέρη 
τεμνομένη, σοφιστιχῆν, ῥητορικὴν, μαᾳγειριχὴγ, xoppus- 
τιχὴν" καὶ ὑποδύεται τὴν μὲν νομοϑετικὴν σοφιστική" 

30 ὥσπερ γὰρ. ἡ νομοϑετικὴ ταῖς τῶν τιμωριῶν ἀπειλαῖς 
προαναστέλλει τὰ. πλημμελήματα, οὕτω xol ἡ “σοφι- 

στικὴ εἴργειν δοκεῖ τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ψυχήν" ἡ δὲ 
ῥητοριχὴ τὴν διχαστικήν". ὥσπερ γὰρ ἡ δικαστικὴ ταῖς 
τιμωρίαις τὸ νοσῆσαν εἰς τὴν προτέραν ἄγει κατάστα- 

$5 σιν, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ δοχεῖ ταῖς χατηγαρίαις τὸ 

πλημμελῆσαν ἐπανορϑοῦσϑαι" πάλιν ἡ χομμωτιχὴ τὴν 
γυμναστικὴν. ὑπεισέρχεται," ὥσπερ. γὰρ ἡ γυμναστικὴ τὸ 
Ene τοῦ «σώματος κάλλος τῇ γυμνασίᾳ φυλάττει, 

οὕτω xci ἡ χομμωτικὴ πειρᾶται διὰ τοῦ χαλλωπίξειν 

30 μὴ συγχωρῆσαι διαφϑαρῆναι τὴν τοῦ σώματος EU- 

χοσμίαν" ἡ δὲ. ̓μαγειρικῆ τὴν ἰατρικὴν" ὡσπερ᾽ γὰρ ἰα- 

87 Ald, à μυϑίφ. 88 Ald. δοκοῦσαν. ᾿ Ἑ 



' ΤῊΣ EPMOIENOYZ PHTOPIKHS . 93 

τριχὴ τοῖς ὑγιεινοῖς τῶν σιτίων τὸ νοσῆσαν ἐπανορϑοῦ- 
ται σῶμα, οὕτω καὶ ἡ μαγειρικὴ τοῖς ἡδίστοις τῶν 
ὄψων ψυχαγωγεῖ τὸ νόσημα" ταῦτα πρὸς σαφήνειαν" 
τοῦ ὅρου ἀλλ᾽ οὗτος ὁ ὅρος φιλονείχως μᾶλλον 1 ἢ ἀλη- 

. ϑῶς ἔχει" ἕν γάρ τι τῆς ῥητορικῆς εἶδος τὸ δικξνιχὸν 5 
ftagaia foy ix rovrov τὸν ὅρον ποιεῖται" ol δὲ ὅροι ἐχ 
᾿τελείων πραλμάτων συνίστανται" ἀλλ᾽ ὁ φιλόσοφος ἐχ 
τοῦ διχανιχοῦ μόνον τὴν ὅλην ὡρίσατο ῥητοριχὴν, πα- 
θαπλήσιον ποιῶν, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ φιλοσοφίαν τις δια- 
λαβεῖν βουλόμενος σιωπῆήσει μὲν αὐτῆς. τὰ χρησιμώτατα, 1 
μόνους δὲ τοὺς παραλογισμοὺς ὅρον εἶναι τῆς πάσης | 

φιλοσοφίας εἴποι" ἀπολογούμενοι δέ φαμεν πρὸς Πλα- 
τωνα" μίαν, ὦ Πλάτων, λέγεις τὴν ῥητορικὴν ἢ πολ- 
λᾶς; καὶ εἰ μὲν μίαν., τοῖς οἰχείοις ἁλώσει, δικτύοις" 

ἐν γὰρ τῷ Γοργίᾳ πολλὴν χαταδρομὴν ποιούμενος τῆς 15 

énrogixiie, ἐν τῷ αὐτῷ πάλιν ἔφης, $9 ὃν τρόπον ἰα- 
τρική ἐστι περὶ σώματα, τὸν αὑτὸν τρόπον ἐστὶν 7 ̓δι- 

χαστιχῇ περὶ ψυχάς" καὶ ἐν To Φαίδωνι πάλιν ἔφης, 

ὅτι ὃν τρόπον ἡ ἰατρικὴ περὶ σώματα, τὸν αὐτὸν τρό- 

σον ἐστὶν ἢ ῥητορικὴ περὶ ψυχὴν, σύνδρομον αὐτὴν 55 30 
φήσας τῇ δικαστιχῇ" ἐν ἑτέροις δὲ συγγράμμασιν ἔφης, 
ὅτε ὁ τὸν αὐτόν ἐπαινῶν xoà τὸν αὐτὸν ψέγων οὔκ 
ἀνὴρ ἀγαϑός, καὶ οὐδὲν ἕτερον εὑρίσχῃ ποιῶν ἢ σαυτοῦ 
χαταψηφιζόμενος" εἰ δὲ πολλὰς λέγεις "5 ῥητοριχὰς, καὶ 
ἡμεῖς συναιροῦμέν ?** σοι εἰς τοῦτο" ἔστι γὰρ ἡ ἀληϑὴς 35 
δητοριχὴ ἥτις καὶ ἐπιστήμη ἐστίν’ ἔστι δὲ xol ἄλλη 
ῥητορικὴ ψευδολογικὴ, ἥτις ἐν δικαστηρίοις συχοφαντι- 
x) λέγεται, ἐν δὲ βουλευτηρίοις κολαχεία" ἔστο δὲ xci 
ἄλλη τούτων μέση, ἥτις καὶ ἀληϑείᾳ κέχρηται καὶ. vei- 

δει" ψεύδει δὲ λέγω ἐπὶ τῷ συμφέροντι" καὶ διὰ τί 80 

$9 Ald. Par. ἔφη, scripsi ἔφης. 90 Ald. αὐτῇ 91 Ald. 

et Par. λέγει, scripsi λέγεις. 9415 Malim συνεροῦμεν, coll. Vol. I. 

p. 292. not. | 
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ὅλως χρεία γέγονε τῆρ μέσηρ, καὶ μὴ τῇ πρώτῃ καὶ. 
ἀληϑινὴ πάντες ἐχρήσαντο" καὶ πολλὰς ἐπιδέδωκε λύσεισ 
᾿Αριστοτέλης᾽ μίαν μὲν, ὅτε oU καχὸν ἀεὶ τὸ ψεύδε- 

σϑαι,. πρὸς γὰρ τὴν γνώμην τῶν χρωμένων ἢ διαβάλ- 
δ λεται ἢ ἐπαινεῖται τὸ ψεῦδηφ᾽ εἰ μὲν γὰρ ἀεί τίς χρῷ- 
τὸ τῷ ψεύδει," αὐτός Té ἐστι xaxüg χαὶ τὸ ψεῦδος ᾧ 

κέχρηται" εἰ δὲ ἐπὶ συμφέροντι xol διὰ τὸ βοηϑῆσαε 
τῇ ἀληϑείᾳ, οὐκ ἀποδοκιμαστέρν ἐνταῦϑα τὸ ψεῦδορο 
πρὸς δὲ τούτῳ δεῖ τὰ δύο εἰδέναι τὸν ῥήτορά, τό τε 

40 ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος, ὥσπερ τὸν ἰατρόν" xol γὰρ 
- ἐχεῖνον ἀνάγχη εἰδέναι τά τε ὑγιεινὰ τῶν φαρμάκων 

καὶ τὰ νοσερά' ἵνα τοῖς μὲν χρήσηται, τὰ δὲ ὡς 
βλάπτοντα φεύγῃ, καὶ τὸν ῥήτορα τοίνυν ἀνάγχη 
εἰδέναι μὲν τὰ, ψευδὴ, εἰδέναν δὲ καὶ τὰ ἀληϑῆὴ, 

45 ἵνα τὰ μὲν ἑχὼν παραλίπῃ , τὰ δὲ λέγῃ. Καὶ ἄλλη δέ 
« τίς ἐστιν αἰτία τοῦ εἰδέναι τὴν οὐχ ἀληϑῇ ῥητορικὴν, 
ἐπειδὴ τινες χρῶνται αὑτῇ ἢ κατὰ ἄγνοιαν, ?? ἢ πειρά- 
ἕοντες, γρὴ καὶ ταύτην εἰδέναι τὸν ῥήτορα xol δύνα- 
σϑαι ἀμφότερα ἐπιχειρεῖν, ἵνα τῶν ψευδομένων αἰσϑά- 

20 γηται" ἔτι δὲν εἰ μὲμ πάντες οἱ ἀκροώμενοι ἐδύναντο 
παρακολουϑεῖν τοῖς ix τῆς ἀληϑευτικῆς λεγομένοις, οὐχ 
ἂν ἔδει τοῦ ψεύδους Tol; ῥήτορσιν" ἐπειδὴ δὲ πρὸς δὴ» 
pov οἱ λόγοι λέγονται, καὶ δικαστὰς ἀπαιδεύτους, ὀλίο 
γοι δὲ τούτων εἰσὶν οἱ δυνάμενοι συνιέναε τὰ τῆς ἀλη- 

28 ϑευτιχῆς, διὰ τοῦτο ταύτης ἐδέησε τῆς σοφιζομένης ῥην» 

τορικῆς, ἵνα ταῖς χοιναῖς ἐννοίαις χρωμένη πείϑῃ τὸν 
δῆμον. ὅτι δέ ἐστι ψεῦδος ἐπὶ συμφέροντι, δηλοῖ xal 
αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν ἑτέροις αὐτοῦ συγγράμμασι λέγων" 
ὑποϑώμεϑά τινα νήφονα πάνυ, τῷ πλησιοχώρῳ αὑτοῦ 

d ἐν παραχαταϑήχῃ σπάϑην δόντα. εἶτα τοῦτον μανέν- 
τα ἀναξητεῖν ἐξ αὐτοῦ τὴν σπάϑην. εἶτα ἐχεῖνον ἀρ- 
νεῖσϑαι μηδὲν εἰληφέναι, διὰ τὸ μηδὲν xaxov πραχϑὴ- 

- 

92 Ald, ἄνοιαν, 

[d 
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vos eig τὸν μανέντα, ἄρα ἔστι ψεῦδος ἐπὶ συμὶρέρονει» 
ὥστε οἱ τοῦ Πλάτωνος λόγοι οἱ κατὰ τῆς δητορικῆς ov 

πρὸς τὴν ἡμετέραν ῥητορικὴν ἀρμόξουσιν, ἀλλὰ πρὸς 

τὴν συχοφαντιχὴν, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ χορυφαῖος τῶν ᾿ῥὴτό- 
ρων Δημοσϑένης. , πολλάχις κατὰ κολάχων. λέγων καὶ καὶ 

ἐπιπλήττων τοῖς ἀχρηαταῖς, ὅπερ ἐστὲ xOÀaxog. Εἴπω- 

μεν δὲ τὸν ὅρον τῶν λεγόντων αὐτὴν τέχνην. ἔστι δὲ 
οὗτος. “Ῥητοριχῇ ἐστι δύναμις τεχνιχή πιϑανοῦ λόγου 
ἐν πολιτιχῷ πράγματι τέλος ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν. δύ- 
γαμιν ἀπεκάλεσε τὴν δητορικήν᾽" ἐπειδὴ πᾶν πρᾶγμα 49 
ἔχει δύναμίν τινα, δύναμιρ δέ στι πρᾶγμα» ᾧ τινι δύ- 
γαταί τις καὶ καλῶς καὶ χραχῶς xeyoncÓwL. διὰ τοῦτο 
τὴν ῥητορικὴν δύναμιν ἀπεκάλεσεν, ἐπειδὴ τῇ ρητορικῇ 
δύναταί τις καὶ καλῶς καὶ χαχῶς χεχγρῆσϑαε, προτρεπό- 
μόνης τοὺς Aoyovg τῶν ἐναντίων καὶ ἀποτρεπόμενος, 15 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὸ κάλλας δύναμίς ἐστι, δύναται γάρ 
vig xal χαλῶρ xal χακῶς αὑτῷ κεχρῆσϑαι, καὶ τὰ 
χρήματα δὲ ὡσαύτωρ δύναμίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ τεχνικὴ, 

. διὰ τοῦτο πρόσχειται δύναμις τεχνιχή᾽ πιϑανοῦ δὲ λό- 

yov. πρόσχειται, ἐπειδὴ καὶ ἡ τεχτονιχὴ δύναμίρ ἐστι 30 
τεχνική᾽ δύναται γὰρ 0 τέχτων καὶ καλῶρ Κεχρῆσϑαι 

τῇ τεχτονιχῇ καὶ χαχῶς , χαλῶς μὲν, ὅτε χατασχευάζερ 

πρὸς τὴν σωτηρίαν ἢ πρὸς τὴν. χρμαν τὴν δέουσαν" κας- 

κῶρ δὲ, ὅτε χλίμωχα τεχεαίνεται πρὸρ τὸ ἀνελϑεῖν. τινα 

xol τοιχωρυχῆσαι' διὰ τοῦτο πρόσχειτρι πιϑανοῦ λόγαν" 38 
λόγῳ γὰρ ὃ τέχτων οὗ κέχρηται" ἐν πράγματι δὲ πον 

λιτιχῷ" ἐπειδὴ καὶ ἡ ἰατρικὴ óvpauig ἐστι τεχνικὴ fte 

ϑανοῦ λόγου . aeidu γὰρ noAÀaxu καὶ ὁ ἰατρός τέλος 

δὲ ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν" ἴδιον γὰρ ῥήτορος τὸ ev λέγειν" 

δεῖ γὰρ αὐτὸν xal χαλῶς xal πιϑανῶς λέγεωι, καὶ δἰ 30 

o) μέλλει πεῖσωι. ᾿Επεξήγησιρ ἄλλη τοῦ ὅρον. διὰ μὲν 

τοῦ εἰπεῖν δύναμις ἐσήμανε τὸ yévog. ἔστε γὰρ δύναμις 

ἔντεχνος xol ἄτεχνος. διὰ δὲ τοῦ τεχνιχὴ, τὴν διαφρο. 

Ν 
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ράν" ἑτέραν δὲ διαφορὰν ἐπιτίϑησιν εἰρηκὼς πιϑανοῦ λό- 
γου" εἶτα ἐπειδὴ οὐ μόνος ὃ. ῥήτωρ ἔχει τὸ πιϑανὸν, 
ἁλὶὰ xal ἰατρικὴ xol γεωμετρικὴ, xol γὰρ καὶ τὰς ἀπο- 
δείξεις οὐχ ἀπιϑάνως δεῖ προσφέρειν, ἀλλὰ πιϑανὰς, 
δ προσέϑηκχεν ἰδικώτατόν τι τῆς ῥητορικῆς , 0 ἄλλη τέ- 

χνὴ ἔχειν οὐ δύναται" τί δὴ τοῦτο, ἐν πράγματι πολι." 

τιχῷ" πρόσχειται τῷ ὅρῳ" τέλος ἔχουσα. τὸ εὖ λέγειν" 
πᾶν γὰρ ὃ μὴ τέλος ἔχει εὖ xal χαλῶς ἢ ματαιοτεχνία 
ἐστὶν ἢ χαχοτεγνία ἢ Ψψευδοτεχνία" xol xaxoreyvim μέν 

t0 ἐστιν ἡ τῶν φαρμαχέων καὶ γοήτων, ἐπὶ γὰρ καχῷ τῆς 
πολιτείας τὰς τοιαύτας εὑρήχασι τέχνας" ἄλλο γάρ ἐστι 
φαρμαχεία, καὶ ὄλλο γοητεία, καὶ ἄλλο μαγεία" φαρ- 
μακεία μέν ἐστιν ἡ δι᾿ ἐλλεβόρων διὰ στόματος ἢ) διὰ 
χρίσματος προσφέρουσα τὴν ἀναίρεσιν" γοητεία δὲ ἡ 

$5 ἀπὸ τῶν ἐνύλων χαὶ ἀχαϑάρτων xol καχοποιῶν δαιμό- 
vuv προσχαλουμένη, ἔλαβε δὲ ἡ γοητεία τὸ ὄνομα ἀπὸ 
τῶν γόων 9Ἶ τῶν ϑρήνων" μαγεία δέ ἐστιν ἡ διὰ τῶν 
μέσων δαιμόνων ἀγγελικῶν τὸ xal ἐνύλων ἐνεροῦσα" 

ψευδοτεχνία ἐστιν, ἢ μετὰ vrv ἐνεργείαν τέλος οὐ κα- 

20 λιμπάνει ὡς ὄρχηστιχή" χαὶ ὃ μὲν ὅρος τῆς ῥητορικῆς 
οὗτος" ἔργα τῆς ῥητορικῆς, προοημάσασθαι, πρὸς εὔ- 
γοίαν διηγήσασϑαι, πρὸς πίστιν ἀγωνίσασθαι, πρὸς 
τοὐτοις δεῖξαι, ἀνακεφαλαιώσασϑαι δὲ πρὸς ἀνάμνησιν" 
τέλος δὲ τῆς ῥητοριχῆς, οὐ τὸ ἁπλῶς πεῖσας, ἀλλὰ τὸ 

25 πιϑαναῖς χρήσασϑαι μεϑόδοις" ὥσπερ γὰρ ἰατρὸς, xy 
μὴ ὑγιάσῃ , ?* ταῖς δὲ ὑγιαστικαῖς χρήσηται μεϑόδοις, 
ἰατρός ἐστι, καὶ O φιλόσοφος κἂν μὴ πάντας ποιήσῃ 

χαλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς, φιλόσοφός ἐστιν, οὕτω χαὶ ὁ ón- 

τωρ χἂν μὴ πείσῃ, πιϑαναῖς δὲ χρήσηται μεϑόδοις, ῥή- 

93 Ald, yo», 94 Par. 1. 2. ad marg. Eixóreg δὲ ovp- 

βαίνει xol τῷ ἰατρῷ, μὴ ὑγιάζειν ἀεί" ὑπόκειται γὰρ αὐτῷ ὕλη 

ὑευστὴ πρὸς φϑορὰν ἑτοιμοτέρα, καὶ ἀνηχουστοῦσα λόγον καὶ 

ἁμοιροῦσα λογισμοῦ. 
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τωρ ἐσεὶν, εἰκότως δὲ συμβαίνει «τῷ φιλοσόφῳ καὶ τῷ 
δήτορι, τῷ μὲν μὴ ποιεῖν, τῷ δὲ μὴ πείϑων . ὑπόχειται 
γὰρ ψυχὴ αὐτοπροαίρετος, αὐτοχίνητος, αὐτεξούσιος" 12 
παλίμβολος, ϑᾶττον ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς ἕτερον μεταπίπτουσα, 
καὶ μᾶλλον ἐπιῤῥεπῶς ἔχουσα πρὸς TO ἑαυτὴ πείϑεσθαι & 
ἢ ἑτέροις. Ζητησαι δὲ λοιπὸν, πόσα εἴδη τῆς Ónrope- 

κῆς, καὶ εἰ εἴδη, ἀλλὰ μὴ μέρη, καὶ ἐκ ποίων μερῶν 
τῆς ψυχῆς ἕχαστον προελήλυϑε, καὶ εἰς ποῖον ἕκαστον 

ἀφορᾷ τέλος, καὶ ποῖον ἕχαστον ἔλαβεν χρόνον, καὶ τίς 
ὁ ἑχάστου "τόπος, xal ποῖα τὰ ὑποβεβλημένα αὐτοῖς 19 

πρόσωπα. Τρία τοίνυν τὰ ἀνωτάτω εἴδη τῆς δητορι- 
χῆς, συμβουλευτιχὸν, δικανικὸν, σεανηγυρικόν" καὶ συμ- 

βουλευτικὸν μέν ἐστι, δι’ οὗ αυμβουλεύομεν τὰ πρόσ- 
φορα γενέσϑαι. δικανικὸν δὲ, δι᾿ οὗ τὰς ἀμφισβητή- 
σεις διαχρίνομεν, πανηγυῤιίζόν δὲ, δὲ οὗ τοὺς ἐπαινου- 15 
μένους καὶ .ψεγομένους δημασιεύομεν. διαιρεῖταϊ. δὲ τὸ 
συμβουλευτιχὸν εἰς δύο, προτροπὴν. χαὶ ἀποτροπήν' 
τὸ δὲ δικανικὸν εἰς κατηγορίαν xcl ἀπολογίαν, v0 πα- 
γηγυρικὸν eig ἔπαινον χαὶ ψόγον, ἀλλὰ τιῦτα μὲν μέ- 
Qn, εἴδη δὲ τὰ πρὸ 95 αὐτῶν" τοῦτο διοίσει μέρος εἴ- 90 
δους, τῷ τὸ μὲν εἶδος ὁλόκληρον ἀποτελεῖν ῥήτορα, τὸ - 
δὲ μέρος μή" ὥσπερ γὰρ ὁλόκληρον εἶδος ἀνϑρώπου, 
εἰ ἐπιτεϑείη "5 λίϑῳ ἢ χαλκῷ, εἶδος λέγομεν ἀποσι ἕξειν 
τὸν ἀνδριάντα" ἐὰν δὲ μέρος ἀνθρώπου γεῖρα ἢ πόδα, 
οὐ λέγομεν' ἅπαν ἀνειληφέναι τὸ εἶδος, ἀλλὰ μέρος τοῦ $5 

᾿ιἀνϑρώπου, οὕτως εἰ μέν rt τῶν μερῶν ἐξήσχηταί τις 
ῥήτωρ οὐ λεχϑήσεται" εἰ δέ τιρε τῶν εἰδῶν ἀσκήσεταε, 
ῥήτωρ ἐξ ἀνάγχης ὃ τοιοῦτος. Τριῶν δὲ ὄντων τῆς ψυ- 
7f μορίων, λογιχοῦ, ϑυμιχοῦ, xci ἐπιϑυμητικοῦ, £xa- 
στον "εἶδος εἰς ὃν τῶν τῆς ψυχῆς uogiw» ἀναφέρεται" 80 
«αἱ τὸ μὲν δικανιχὸν ἐχ τοῦ ϑυμιχοῦ τῆς ἡμετέρας 
ψυχῆς προῆλϑε συμφωνεῖ οὖν τῷ ϑυμικῷ τὸ δικανικὸν, 
——— ! 

. 95 Ald, παρ᾽. Par, πρό, — 96 Ald. ἐπιτιϑείης — 
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κατηγορίᾳ γὰρ ἐνταῦϑα καὶ λοιδορία xarà τοῦ gev-. 

yovrog* ἐξ. ὧν ὀργὴ καὶ ϑυμὸς προσγίνεται" τὸ δὲ συμ- 

. βουλευτικὸν ἐκ τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ' nag. γὰρ ἄνϑρωπας συμ- 

βουλεύεσδιαι ϑέλων ἢ συμβαυλεύειν, ἐξ ἐτιϑυμίας xwov- 

5 μενος προάγεται ànl τὴν συμβουλήν. ἄλλοι δὲ τῷ λογίχῷ 

συμφωνόν 97 φασι τὸ συμβουλευτικόν" ὥσπερ γὰρ ὁ λόγος 

ἄγει τὰ παϑή πρὸς & βούλεται, οὕτω δὴ "αἱ ἃ σφύμ- 

βουλορ ἰθύνει. τὰ πλήϑη τῷ λόγῳ, πρὸς ὃ νομίζοι συμ» 

φέρειν" τὸ δὲ πανηγυρικὸν ἐκ τοῦ λογιατιχοῦ προηλϑε 

40 τοῦ ἐν ἡμῖν" πᾶς γὰρ ἄνϑρωπος, πανηγυρίξων' λόχῳ κέἔ- 

χρήται . ἀπορήσειδ. δ᾽ ἂν τις. πῶς λέγομεν τὸ πανηγῦ- 

οικὸν ἐκ τοῦ λογιστιχοῦ, καὶ ταῦτα καὶ τοῦ. δικαξεσϑαε 

καὶ τοῦ συμβουλεύειν διὰ λόγων ἐχόντων τὴν χύρωσιν- 

φανερὸν οὖν ὅτι ἐν ἑχάστῳ τῶν τριῶν εἰδῶν. TTg ῥη- 

45 τορικῆρ χεχρήμεϑα. τῷ λογιστικῷ . ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς Xt 

σάσης 98 ἕξεως τῆς κινούσηρ ἡμᾶς ἢ ἐπὶ τὸ διχαάζεσϑαιε, ἥ 

ἐπὶ τὸ συμβουλεύειν, ἢ ἐπὶ tQ πανηγυρίζειν, ἔλαβεν ἕν 

ἔχαστον τὴν ὀνομασίαν" ?? ἐπειδὴ “γὰρ πρώτη xivnois 

γέγονεν ἀπὸ τοῦ ϑυμιχοῦ, ὑπηρέτησε. δὲ καὶ οἷον ὀργὴ 

80 γέγονεν ὁ λόγος τῷ ϑυμῷ, διὰ τοῦτο λέγομεν, ἐκ τοῦ 

ϑυμοῦ. ἔχειν τὸ δικανιχὸν τὴν γένεσιν * καὶ πάλιν ἐπειδὴ 

ἐν τῷ συμβουλευτιχῷ ἡ ἐπιϑυμία ἐκίνησε τὸν λόγον " 

καὶ ἐν τῷ πανηγυριχῷ τὸ λογιστικὸν dx τῆς κινησάσης 

ἕξεως ἔλαβεν €» ἕχαστον, τὴν προσηγορίαν" ἄλλαι δὲ τῷ 

86 πανηγυρικὸν τῷ ἐπιϑυμητικῷ φασι συμφωνεῖν" ἐγχων- 

μιάξοντορ γὰρ τόνδε τὰν ἀριστέα , ἐπιϑυμίᾳν κινοῦμεν 

. τοῖς ἀκούουσε Xi ἔρωτα ioc ὁμοίας δόξης" ᾿κέλος δὲ 

«τοῦ δικανιχοῦ μὲν τὸ δίκαιον᾽ τοῦ συμβουλευτιχοῦ τὸ 

συμφέρον, τοῦ πανηγυρικοῦ δὲ τὸ καλόν" χρόνον δὲ, εὑ» 

50 λήφασι τὸ μὲν δικανικὸν παρεληλυϑύτα, τὸ δὲ Gvu(lon- 

λευτιχὸν τὸν μέλλοντα, τὰ “δὲ πανηγυρικὸν τὸν ἐμεστῶώτα" 

97 AM. συμφέρ. sequente brevi lacuna, Per. σύμφωνον. 

98 Ald. κνήσάσης. 99Α14. ewoubolar. ' 
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τόποι. δὲ: τῷ μὲν διχανικῷ τὰ δικαστήρια, vd) δὲ πὰ: 
νηχυριχῷ τὰ ϑέατρα, καὶ αἱ ἐκκλησίαν τῷ -αυμβουλευς: 
τικῷ" πρόσωπα, τῷ μὲν δικανιχῷ οἱ δικασταὶ, τῷ δὲ συμ- 
βουλευτικῷ οἱ βουλευταί," τῷ πανηγυρικῷ οἱ ἐχκλὴσια- 
σταί. ᾿ἀναγχαῖον 'δὲ, ὡς &ixev , εἰ καὶ τοῖς ἄλλοις rte 5 
ρῶπται,. τόν τε σχοπὸν ἐξηγήσασϑαὶι τοῦ βιβλίδυ xà τὸ 
χρήσιμον, εἶτα τὸ γνήσιον, μετὰ ταὐτὰ τὴν τάξιν. ti- 

τα τὸν τῆς διδασχαλίας' τρόπον... εἰσὶ γὰρ χατὰ τοὺς φι- 

λοσόφους διδασκαλίας. τρόποι τρεῖς ' xarà διαίρεσιν μὲν, 13 
οἷον τοῦ ζώου, τὸ μὲν ϑνηρὸν, τὸ δὲ «ϑάνατον" κατὰ 40 
δὲ σύνθεσιν, ὡς ἐὰν εἴπω, ὁ ἄνϑρωπρᾳ, ζῶόν ἔστι Ào- 
γικὸν ϑνητὸν yov χαὶ ἐπιστήμης. δεκτικόν" ὁριζήμενος 
γὰρ "avro συνάγω" κατὰ δὲ ἀγάλωσιν, Gt: Gy teg ἀπὸ 

τῶν τελευταίων ἀρχόμενος ἀναβαίνῃ. 39 "ini τὰ ytouizà οἷά 
εἰσι τὰ χατὰ ἀναδρόμην διηγήματα ' ὅπειτα περὶ. 'φῆς 15 
ἐπιγραφῆς εἰπεῖν * xai ἔπὶ τούτοις περὶ ποῖον εἰδος᾽ ἀνῶν- 

γέται ῥητορικῆς᾽ ταῦτα γὰρ᾽ y nüyri συγγράμματι ζή- 
τητέον " οὕτω γὰρ δαφέστερον τὰ ἐφεξῆς κἀταμάϑοιμεν. 
Ὁ μὲν οὖν σχοπὸς τοῦ βιβλίου, περὶ διαιρέδεως πολιτι- ᾿ 
κῶν ζητημάτων, καὶ περὶ 'προτάσεώς γενιχῶν προβλης- 20 
μάτων —R καὶ πρὸς τὴν τοὐτὼν μάϑησιν. ἡμᾶς eva- 
γδι" τὸ δὲ χρήσιμον τοῦτο. àv gj, τὸ τὰ πολλὰ τῆς ῥη- 

τορικῆᾳ, προβλήματα περιορίξειν , καὶ οὐκ ἐᾷν εἰς ἀπϑ- 
gavroug . Aóyous ἐχφέρεσϑαι" xal γὰρ τὸ παρὸν, βιβ. 
λίον ἅπαν ῥητορικὸν ζήτημα «δέκα καὶ τρισὶ περι- 25 

λαμβάνειν. στάσεσιν... ἄλλως τὰ καὶ τῆς . δητορικὴς περὶ 

δύο ταῦτα ϑεωρουμένης sig 'τε' τὸ. ἐξηγητιχὸν xai δεκτε- 
κὸν, Οὔτε λόγον ἂν Ttg Ovveito πωλκιὸν διελεῖν. κὴ 
ταύτην τὴν τέχνην ἠχρῥιβωμένος, 555 οὔτε νέον εἰπεῖν 
ταύτης ἄπειρος ̓  KL τέχνης 'χγυγχάνων. Περὶ δὲ TOU 30 

γνησίου φαμὲν ὡς ἀμφισβητοῦσϊ τιψὲς, ἄλλον τινὰ Ἕρ- 

μογένην siye. τὸν γράψαντα ταύτην τὴν τέχνην, καὶ 

99 *. Ald.. ἀναβαίνει. 4200 Ald, ἠκριβωμένως. s ) 



80 .- IIFÜAEIOMEN.A 

οὐ τὸν Ἐαρσέα. *9* ᾿Δλλὰ Φιλόσερατος ἐν toig fon 
τῶν ᾿σοφιστῶν μέμνηται λέγων ταυτί" οἱ ομοχένης δὲ 

461 Cod, Ven. (sub titulot σχόλια εἰς τὰ μέχρι στοχασμοῦ 
τῆν, Eguoyévoug τέχνης καὶ εἰς τὰς ιδ. στάσεις Συριανοῦ σοφιστοῦ.) 
incipit ia: . IolÀoy ἤδη φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν πραγματείας οὗ 

σμικρὰς. εἰς ἐξήγησιν τῆς ̓Ερμογένους καταβαλλομένων τέχνης, οὐδὲ 

εἷς τῶν εἰς ἐμὲ ἡκόντων περὶ τοῦ βίου δελίχϑη τἀνδρός. Φιλό- 

gratos. μόνος ἐν δευτέρῳ τῶν σοφιστικῶν βιβλίων φησὶν ἐπὶ τῶν 

' Μάρκου βασιλέως “Ῥωμαίων τοῦ φιλολόγον τούτου χρόνων αὐτὸν 

γεγενῆσθαι , ἐχ Tàp gov τῆς Κιλικίας πόλεὼς εὐειδοῦς, ἣν Κύδνος 

zotapóg διαῤῥεῖ μέσος" ἐφ᾽ oU καὶ “᾿Αριστείδης ἦν. Πεντεκαίδεκα 

δὲ γενόμενος ἐτῶν “Οὗτος ἐπὶ τῇ σοφιστικῇ ἐθαυμάσϑη τέχνῃ, ὡς 

«αὶ Μώρκον τὸ» cede, «Σμυρναίοις ἐπιδημήσαντα᾽ 'περισπούδα-- 

στον ἡγήσασθαι, πρὸς τὴν ἀκρόασιν τῶν ᾿Ερμογένους λόγων παρα- 

γεέσθαι" ὅτε χαὶ. διαχειόμενος ἐπὶ τοῦ ϑρόνου, ὡς σοφισταῖς vo- 

pos, ἔφη" ἰδοὺ, βασιλεῦ, ῥήτωρ, παιδαγωγούμενος » ῥήτωρ ἡλικίας 

δεόμφος. T ἄνδρας. δὲ “πιραελϑὼν. εἰς “ημουϑένην γέγραφεν ὗὑπο- 

pripape , xai. τεχνικὰ πολλά τε καὶ καλὰ συγγράμματα, πάνυ τοῖς 

. ἀκροωμένοις ὠφελεῖν ἱκανά" πόῤφω δὲ τῆς ἡλικίας ἥκων ἀπέβαλε 

πᾶσαν τὴν προτέραν, ἕξιν , ὑπ᾽ οὐδεμιᾶς φανερᾶς αἰτίας, διὸ καὶ 

κατεφρονήϑη πάνυ. ᾿Αντίοχος δὲ, ὃ ἐξ Aiyav τῆς Κιλικίας σοφι- 

στῆς ἀποσκώπτων ἔφη εἰς αὑτόν. c “Ἑρμογένης ὃ ἐν παισὶ γέρων 

ἐν δὲ γὲρούσι παῖς; καὶ ὅτε εἰκόϊως “Ὅμηρος πτερόεντα "E ἔφησε toss 
λόγους, ὡς «πτερὰ ἔχοντες ἀπέπτησαν «Ἑρμογένους. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μὲν σφόδρα νεμεσσητὰ . τὰ ὑπμάτια, καὶ πλούτου ὑπερόπτικοῦ gs 

" καὶ ἀκρρχόλόυ δείγματα, ᾿ἅπερ' ἄμφω τὸν Ἀντίοχον ἠνώχλει , τᾶν 

γοῦν ἐχόντων ὡς ἔοικεν ᾿Ισοχράτους "λόγων. ἐτιλελησμῶναν, ὃς. ἡμῖν 

ἀλγεινῶν (non.satis liquet. scriptura) ὑακίων sagerrei μηδενὶ πώποτε 

σεμφορὰν ὑνειδίζειν, 10 τὰ τοῦ “μέλλοντος ἄδηλρν καὶ τὸ τῆς τύχης 

ἄστατον ἐκλογιζομένους, Φαίγεταε. ἀνὴρ εὐδόκιμος ἐπὶ τῇ τέχνῃ 

γεγονὼς “Ἑρμογένης, καὶ χρῖναι ῥητορικοὺς λόγους ἱκανώτατος, ὡς 

δηλοῖ τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλϑόντα συγγράμματα, φημὶ τὸ περὶ τῆς oru- 
oto» τέχνης καὶ τὸ περὶ μεθόδου δεινότητος" καὶ τό pt ἁπάντων 

ἀκριβέστατον καὶ φιλοσοφώτατον αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων τὸ περὶ 

ἰδεῶν καταλέλοιπεν, καὶ εἰς τὰ δημόσια. 'ὑπομνήματα, καὶ τέχνην 
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»ῦν Ταρσὸς ἤνεγχεν 19? πεντεχηίδεχα ἐτῶν γεγονὼς οὗ» 
»tec ἐπὶ μέγα προὔβη τῆς τῶν σοφιστῶν δόξης, ὡς 
»καὶ Μάρχῳ τῷ βασιλεῖ παρασχεῖν ἔρωτα ἀχροάσεως" 
,ifladuss γοῦν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν αὐτοῦ ὁ άρκας" καὶ 
»ἤσϑη μὲν διαλεγομένου, δωρεὰς δὲ μεγάλας: δέδωχεν * 

ξιέραν τῶν μεῤᾶν τοῦ πολιτικοῦ λόγου, ὡς αὐτὸς ἐν τῇ τέχνῃ τῶν 

στάσεων αἰνίττεται λέγων ἐν τοῖς περὶ στοχασμοῦ " ἀκριβέστερον 
ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ προοιμίου λελέξεται. Τὰ μὲν οὖν «περὶ τοῦ τε- 

χνογράφου τοσαῦτα" ᾿χωρητέον δὲ $0 πρὸς τὴν ἐξήγησιν͵ τῶν ἐν τῇ 

τέχνῃ, Ἑρμῆν τε καὶ Μούσας συλλήπτορας τῶν λεγομένων ᾿γενέσϑαι 

ἱκετεύσαντας.  Subjungo aliud fragmentum ex Codice Veneto 

CCCCXLIV. ad JMainae argumentum propiüs accedens, *Eg- 

᾿μογένην qasl τὸν τὴν ἐπτορεκὴν συγγραψάμενον, πεντεκαὶδίκατον 

ἔτος αὐτοῦ τῆς ἡλικίας ἀνύοντα, τὸ περὶ στάσεων καὶ εὑρέσεως Be 

βλίον συγγράψασϑαι" εἴκοσι τριῶν. δὲ ἐτῶν γεγονότα τὸ περὶ ἰδεῶν ᾿ 
ἐχδοῦνώι βιβλίον καὶ τὸ περὶ μεθόδου. δεινότητος". ἐν δὲ «τῷ εἶκον 

στῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς ἡλικίας αὐτοῦ - ἀφαιρεϑήναι, τὴκ ἕξιν τοῦ λά- 

yt» gre γέλωτα παρέχειν τοῖς ἀντιτέχνοις, καὶ. λέγει περὶ gi- 

τοῦ τὰ ᾿Ομηρικόν᾽ πτερόωτας εἶναι τοὺς λόγους αὖ τοῦ" -ἀποβεβλη- 

κέναι γὰρ αὐτοὺς τὸν ᾿ Ἑρμογέγην καϑάπερ πτερά. ᾿Αντίοχον δέ φασι, - 

τὸν" σσφιοτὴν ἀποσκώπτοντα λέγειν. Ἑρμογένης δ ἐν παισὶ γέρων, 

ἐν δὲ γέρουσι, παῖς. Τούτου Μάρκος ὃ τῶν, “Ρωμαίων ̓ βασιλεὺς 
εἰς ἔρωτα τῆς ἀκροάσεως ji: , xai δοὺς αὐτῷ πολλὰ δῶρο ωρᾶ * "Mojag 

αὑτὸν πρὸς ἑαυτὸν | ηγἄγεν" ἐτελεύτησε δὲ ἐν βαϑεῖ γῆρᾳ, κατάλέ- 

πούσης ' αὐτὸν τέχνης καὶ εἷς τῶν πολλῶν. νομιζόμενος, ̂  Ῥὴν δὲ 

τῆς μεταβολῆς τῆς φύσεως τοῦ “Ἐρμὀγένους aizlay.. τοιαύτην - εἶναι." 

Τύραννὸς ᾿δ' σοφιστὴς λέγει, ὅτε ὑπὸ πολλῆς ϑερμότητος sig ἄκραν 

gio ̓Ἑρμογένης τῆς τέχνης ὅτι τάχιστα , μεταβληϑείσης. δὰ τῆς 

ἡλικίας ἐἰκότως καὶ τοῦ πλεονεκτήματος ἐστερήθη, αἱ γὰριεἰς ἄκρον 

εὐεξίαι, ὥς φησιν ᾿Ισοκράτης, lege ̓ Ἱππὸκρ.) σφαλεραί, -cfr; cum his, 

quae ex fine exemplaris Capperonneriani communicantur in, . 

Diario, Classico Londinensi Nr. XII. p. 408. ubi scribitur: oi 

γὰρ εἰς ἄκρον εὐεξίαι xa^ ὑποκράτην (lege ̓ Μιποκράτην] σφαλο- 

θα. 4102 ΑΙὰ, «ἕγεγκεν. 5] 
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»»αὐτῷ" εἰς δὲ ἄνδρας ἤχων ἀφῃρέϑη τὴν ἕξιν τοῦ λέ- 

»γειν ὑπ᾽ οὐδὲ μιᾶς φανερῶς νόσον" ὅϑεν γέλωτος παρ- 
»»έσχε πρόφασιν τοῖς βασχάνοις τῶν ἀνθρώπων" ἔφα- 
ἡ σαν γὰρ αὐτοῦ τοὺς λόγους ἀτεχνῶς xaO Ὅμηρον nis- 

5 »θόεντας εἶναι, ἀποβεβληκέναι γὰρ 293 αὐτοὺς τὸν Ἕρ-͵ 
» μογένην χαϑάπερ πτερά" xol Avrioxos δὲ ὃ σοφιστὴς 
»ὑποσκώπτων εἰς αὐτὸν οὕτως ἔφη" Ἑρμογένης ὁ ἐν 

»παισὶ γέρων, ἐν δὲ. γέρουσι παῖς“ ἐτελεύτα μὲν οὖν ἐν 

»βαϑεῖ *9* γήρᾳ" εἷς δὲ τῶν πολλῶν νομιξόμενος xcere- 
10 ,, φρονήϑη, ἀπολιπούσης αὐτὸν τῆς τέχνης. ' ! ravti μὲν |— 

οὖν 0 Φιλόστρατορ᾽ ὁπόϑεν δὲ τοῦτο συμβέβηκε τῷ 
“Ἑρμογένῃ δῆλον" ὑπὸ γὰρ ϑερμότητος ὑπερβαλλούσης 
ταχὺ μὲν εἰς ἄχρον ἦλϑε τῆς τέχνης" κατασβεσϑείσης δὲ 
αὐτῷ τῆς. ϑερμότητος εἰκότως καὶ τοῦ πλεονεχτήματος 

15 ἐστερήϑη᾽ τινὲς μὲν οὖν τούτου ἔφησαν τὸ σύγγραμμα, 

ἕτεροε δὲ ἄλλου" πλὴν οὐδὲν περὶ τοῦ ὀνόματος διοισό- 

μεϑα. 'Γνήσιον δὲ μάλιστα δείκνυται ἀφ᾽ ὧν τῇ αὑτῇ 
᾿ἀπαγγελίᾳ xol ἐν τῷ ὑπὲρ ἰδεῶν χέγρηται, ὃ ἀναντιῤ- 
᾿δήτως Ἕρμογένους᾽ ἐστίν. Ὥρα **$ δὲ χαὶ περὶ τῆς 

20 τοῦ βιβλίου τάξεως εἰπεῖν .᾿ τρεῖς μὲν οὖν εἰσιν αἱ συν- 
᾿εχτιχώταται τέχναι ῥητορικαὶ , ἃς ὃ αὐτὸς ᾿'Βρμογένης 
συνέγραψεν" 3. τε τῶν προγυμνασμάτων χαὶ ] περὶ τῶν 

στάσεων αὕτη xe ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν. μέσην οὖν ἡ 9tQO- . 

κειμένῃ βίβλος ἐπέχει τάξιν εἰκότως" “μετὰ γὰρ τὴν ài- 

45 δασχαλίαν τῶν. προγυμνασμάτων, ἁτινά ἐστε μερικὰ 

'“ᾳεροβλήματα ῥητορικῆς, δεῖ χαὶ περὶ τελείας ὑποϑέσεως 
᾿διδαχϑήναι" εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ἣν εὐθὺς éx παιδὸς ἐπὶ 

"τὴν tov: ζητημάτων ἐργασίας χωρεῖν εὔδαιμον 156 ἢν" 

“ἐπειδὴ δὲ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τυῦτο ποιεῖν ἀδυναῖον, 

80 τηλιχαύτην τέχνην εὐθέως xai iX τοῦ παραχρῆμα κα- 
τοῦ- 

105 γὰρ Ald, om. "m" βαϑῇ γῆρα: 405 Ald, 
ὅρα. 4106 Ald, εὐδαίμων. 
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τορϑῶσαι, ὅπου οὐδὲ ἐπὶ τῶν βαναύσων τεχνῶν τοῦτο 
ῥάδιον, εὐλόγως οἱ παλαιοὺ τῶν σοφιστῶν ῳήϑησαν 

δεῖν 197 τοῖς προγυμνάσμασι πρότερον ἐνασχεῖσθαι τοὺς 
γέους, πρὸς παρασκχευὴν τῶν τελείων ξητημάτων καὶ ὕπο: 
ϑέσεων. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν παίδων τὸ γάλα πρὸ τῆς ὃ 
στερεᾶς τροφῆς αἱ μητέρες αὐτοῖς προσάγουσιν, οὕτω 
τὰ ἁπλούστερα πρότερον ἐκδιδασχόμεϑα τῶν μαϑημαά- 
των, 0 ἐστι τὰ προγυμνάσματα" ἔχει οὖν ἕχαστον αὖν- 
τῶν ἀναφορὰν πρὸς ὃν τῆς ῥητορικῆς εἶδος" οἷον ὃ μῦ- 
ϑος, xel ἡ χρεία, καὶ ἡ γνώμη ἐπὶ τὸ συμβουλευτιχὸν 40 

ἀνάγονται" Q χοινὸς τόπος ἐπὶ τὸ δικανιχόν, τὰ δὲ ἄλλα 18 

κοινά" μετέχει γὰρ ἕχαστον ἑχάστου τῶν τριῶν εἰδῶν" 
τὸ δὲ περὶ τῶν ἰδεῶν τρίτην ἔχει τάξιν" ἐπειδὴ πρότε- 
ρον δεῖ γνῶναι ὡς συνίστανταε τὰ πολιτιχὰ προβλή- 
ματα καὶ κατὰ τίνα τρύπον διαιρήσομεν τὰ ἑχαστης 4b 
στάσεως ἴδια κεφάλαια , ὅπερ ἐχ τοῦ παρόντος μαϑεῖν 

ὑπάρχει βιβλίου, εἶτα περὶ τῆς φράσεως χαὶ τοῦ χαρα- 

κτῆρος διδαχϑῆναι" δύο γὰρ ὄντων τῶν χοσμούντων 
φὴν ῥητορικὴν δυνατοῦ τὸ xol ἡδέος, τὸ μὲν δυνατὸν 
διὰ τῶν στάσεων καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων 30 

ἐπιτηδεύομεν, τὸ δὲ ἡδὺ διὰ τῆς τῶν ἰδεῶν πραγματείας». 
καὶ γὰρ κάλλος καὶ ποικιλίαν φράσεως ἡμᾶς ἐχδιδάσχει 
αὕτη" ὅλως ἂν μὴ μονρειδὴς χαὶ ἐπὶ ἑνὸς σχήματος ὁ 
λόγος προϊὼν ὕπτιός τε γένηται καὶ προσχορὴς τοῖς 

ἀχροαταῖς " 7 ydo ἐξαλλαγὴ τῶν ὄχημάτων ἡδονὴν μφη- 25 
στεύεται καὶ κόσμον τῷ λόγῳ, οἷόν ἐστι τὸ κατὰ ἀπο. 
στροφήν᾽ ἀπόκριναι yap, quii, δεῦρο ἀναστάς «μοιγ,.. 
ἐπρὶ καὶ οἱ παλαιοὶ, ὥσπερ τι ζῶον τὸν λόγον ὑπέϑεντο 
ix σωματός ts συνεστηχύότα καὶ ψυχῆς. ἸΡυχὴν μὲν 

καλοῦντες τὰ ἐνθυμήματα καὶ τὴν δύναμιν τὴν διὰ τῶν $0 
κεφαλαίων. συνισταμέγην, 1*9? σῶμα δὲ τὴν φράσιν καὶ 

107 Ald. δεῖ, 108 Ald. πρὸς τῆς στερεᾶς. 109 Ald. συν; 

ἐστάμεγον. 
Ahetor. IV. | 8 
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τὸ ἔξωθεν κάλλος, ὃ ποιεῖν εἰώϑασιν αἱ ἰδέαι" ἐπεὶ οὖν 
4 ψυχὴ χρείττων τοῦ σώματος xol τὸ τῇ ψυχῇ ἐοικὸς 19 

προτετάχϑω, ἄλλως τε καὶ ἄτοπον περὶ χόσμου λόγου Ói- 

δαχϑῆναι,. πρὶν μαϑεῖν Oftue ὅλως χκατασχευάζεται λό- 

p γος, ὥστε τὴν ἀρίστην τάξιν ὁ τεχνογράφος ἔνειμε τῷ 

βιβλίῳ , μέσην ϑεὶς προγυμνασμαάτὼν τε καὶ τοῦ περὶ 

τῶν ἰδεῶν βιβλίου ; Καιρὸς δὲ λοιπὸν ξητῆσαι, j ποίῳ 

τῆς διδασχαλίας χέχρηται τρόπῳ" φαμὲν οὖν, ὅτι τοῖς 

τρισὶν, ἐν μὲν γὰρ τῷ λέγειν περὶ τῆςδὲ τῆς διαιρέσεως 

40 πριοῦμαι τὸν λόγον, xol ov περὶ τῆςδὲ τῷ διαιρετικῷ 
χέχρηται τρόπῳ" ἐν δὲ τῷ λέγειν τὸν ὅρον τοῦ πολιτι- 
κοῦ ζητήματος, τῷ συνϑέτῳ κέγρηϊαι᾽ εἰρήκαμεν γὰρ. 
ὅτι ὅρος τὸ σύνϑετον ἔχει, τῷ δὲ χατὰ ἀνάλυσιν 119 χέ- 
χρηται ἐν tQ λέγειν οὕτως», τὸ ξήτημα τὸ πολιτικὸν 

456 ὕλην ἐχει τά τε πρόσωπα χὰὶ τὰ πραγματα' τῶν δὲ 
προσώπων τὰ μέν ἐστι τοιάδε, τὰ δὲ τοιάδε" καὶ τῶν 
πραγμάτων ὁμοίως, τὸ οὖν ἔχον τοιάδε πρόσωπα καὶ 
τοιάδε πράγματα συνέστηχε᾽ τὰ. δὲ μὴ τοιάδε οὐ 
συνέστηκεν" ὑρᾷς τὸν κατὰ ἀνάλυσιν τρόπον, ἀπὸ 

390 γὰρ τῶν προσώπων xoci τῶν πραγμάτων ἅπερ ἐστὶ 
τῆς στασέως, δεύτερον inavucip ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν στά- 
σιν, ἣ ἐστι πρώτη, xol τὸν περὶ ταύτης λόγον ποὶιδῖται ὁ 
εἰπὼν γὰρ, ὕτι τὰ τοιάδε οὐ συνίσταται, .ἡναγχασϑη 
xol περὶ τῶν συνισταμένων διαλαβεῖν. Χωρήσωμεν δὲ καὶ 

26 ἐπὶ τὴν ἐπιγραφήν" περὶ τῆς ἐπιγραφῆς οὖν τοῦ προ- 

κειμένου συγγράμματος ἐχεῖνο λέγομεν, ὡς ὅσος μὲν 
ἐπέγραψαν περὶ τῆς ῥητορικῆς ἁμαρτανουσιν" οὐδὲ γὰρ 
περὶ πάσης ῥηταρικῆς πρόχειταν ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὅτι 
μηδὲ περὶ προοιμίων, μηδὲ διηγηδσεωῶν καὶ τῶν λοιπῶν 

80 ἐνταῦϑα ἔνι μαϑεῖν" ὅσοι δὲ περὶ στάσδων ἐπέγραψαν, 
τὸν ἀληϑὴ τοῦ τεχνογράφου σκοπὸν ἐποιήσαντο" nel 
στάσεων οὗν ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον. ἐπειδὴ καὶ στά- 
σις καλεῖται ἡ ἐν δικαστηρίοις ἀμφισβήτησις, d παρὰ 

110 Al. ἐοικώς. 110* Ald. ἀγάλωσιν. 
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τὸ 11 στασιάξειν πρὸς ἀλλήλους" τοὺς ἀγωνιζομένους 7 

παρὰ τὸ ἑκάτερον αὑτῶν ἵστασθαι, περὶ ὃ γομίξει δίκαυ- 

ον" ἐπέγραψέ. γ᾽ οὖν περὶ στάσεωνιδηλῶν, ὅτι περὶ μό: 

γὼν τῶν ἐν δικαστηρίοις χαὶ βουλευτηρίοις διδάσκει, ἀγ- 

τιδιαστέλλων πρὸς τὰς ἄλλας ῥητοριχὰς τέχνας" ἔστι γὰρ δ 
ὡς ἔφαμεν ἢ περὶ τῶν ἰδεῶν αὐτοῦ τέχνη" xol Oco- ὁ 
poder) δὲ γέγραπται τέγνη ῥητορικὴ περὶ ἐνθυμημά- 
τῶν, χαὶ ̓ Δλεξάνδῥῳ τῷ τοῦ Νουμηνίου καὶ «Τολλιανῷ 
περὶ. ἀφδρμῶν ῥητορικῶν, καὶ ᾿Δψίνῃ "περὶ προοιμίων 
καὶ πίότεων xol ἄλλοις πολλοῖς περὶ ἄλλων" δῆλον οὖν 40 
ὡς ἐλαγιότον μόριόν ἔστι ῥητορικῆς ἡ περὶ τῶν στά- 

σείσν πραγματεία, καὶ εἰ μὲν περὶ πάντων ἅμα τῶν noo- 
μρημένων ἐλάμβανεν, εἶχε χωρὰν ἢ παρά τινῶν ἐπιγραφὴ 
φερομένη" ἐπιγράφουσι γὰρ, ὡς ἔφημέν, τινὲς τέχνῃ ῥητο- 
Quxij* ἐπειδὴ δὲ περὶ μέρους ἐστὶν, εἰκότως ἐπιγέγραπται 18 
“«ερὶ στασέων" λείπεται δὲ ἄρα διδάξαι, ἐπὶ ποῖον εἶδος 
rne ῥητορικῆς ἀνάγεται ἢ παροῦσα τέχνη. “Πέγομεν οὖν 
ἐπὶ τὸ δικανικὸν xol συμβουλευτικόν. τὸ γὰρ πανηγυρικὸν 

ἀστασίαδτόν ἐστιν, ἐπειδὴ ὁμολογουμένων ἀγαθῶν ἐστιν ᾿ 
αὔξησις" ἐμέμψαντο δέ τινε τὸν Egnoyévt), διὰ τί τέχνην 26 
δητορικὴν μέλλων συγγράφῳ» τὸν ὅρον πρό γε πάντων 

ovx ἀποδέδωχε,. Koi φησι Πορφύριος ὅτι τριῶν ὄντων 
τῶν τῆς ῥητοριχῆς εἰδῶν συμβουλευτικοῦ καὶ δικανιχοῦ | 
xol πανηγυρικοῦ τὸ πανηγυρικὸν οὐχ ὑποπίπτει τῷ περὶ 
τῶν Ótactuy λόγῳ" ἐπειδὴ αἱ μὲν στάδεις ἀμφιθολίαν 28 
ἔχουσιν ἀμιριδβητουμένων πραγμάτων, τὰ δ᾽ ἐγχώμια 
ὁμολογουμένων εὔξησιν ἀγαθῶν. Τοῦ τοίνυν πανηγυ« 
ριχοῦ ὑπεξαιρουμένου ἔἴδους ἀτελὲς ἂν εἴη τὸ τῆς Orto» 

οικῆς" οἱ δὲ ὅροι οὗ τῶν ἀτελῶν, ἀλλὰ τῶν τελείων εἰσὶ 
πραγμάτων" διὰ τοῦτό qc. ῥητορικῆς οὐκ ἀποδέδωχεν 30 
ὅρον, ὡς οὗ περὶ πάσης διαλαμβάνων ἐν ταύτῃ. τῇ npe 
γματείᾳ. ᾿Εροῦμεν οὖν, ὅτι εἰ xol περὶ τῶν δύο μόνων 

411 τὸ Ald. om. | 
3.. 



- 
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εἰδῶν σπουδάζοι ὃ τεχνιχὸς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅπερ εἰρήχαμέν 

φυσικῶς ϑεωρεῖται τὸ πανηγυριχὸν ἐν τῷ δικανικῷ, καὶ 
τῷ συμβουλευτικῷ οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται συμβουλεῦσαϊ τε 
δίχα τῆς ToU πανηγυρικοῦ γνώμης" ἔπειτα οὐδὲ ἀπηλ- 

 Βλαγμένον καϑάπαξ τὸ πανηγυρικὸν εἶδος ταύτης εὑρή. 
σεις τῆς. τέχνης. Ἴσμεν, γὰρ ὡς τὸν στοχασμὸν τὴν στά- 
σιν óvo τινὰ συνέχει κεφάλαια, ἢ βούλησις καὶ ἡ δύναμις, 
ταῦτα δ᾽ οὐχ ἂν ἄλλως ἀποδειχϑ είη, πλὴν & μή tug τοῖς 
ἐγκωμιαστικχοῖς χρήσαιτο τόποις" οἷον οὐχ ἂν ἐβουλόμην 

40 φονεῦσαι, διὰ «τὸ πατρὸς εἶναι τοιοῦδε καὶ 112 πολι- 

τείας τοιᾶσδε, ἢ παλιν, οὐχ ἂν δυνάμην ἐπιχειρῆσαι. 
τῇ τυραννίδι, ἐπειδὴ χρημάτων ἠπόρουν * ἐπειδὴ rovg 
συλληψομένους οὐχ εἶχον" οὕτω διὰ τῶν ἐγκωμιαστιχῶν 

τὰς συστάσεις λαμβάνει τὰ δύο ταῦτα κεφάλαια τοῦ 

45 στοχασμοῦ, δικανικῆς οὔσης τῆς στάσεως τοῦ στοχασμοῦ. 
᾿Δναγκαῖον οὖν ἡμᾶς πιϑανωτέρας λύσεις" εἰπεῖν. IIgo- 

τον μὲν οὖν ὁ σκοπὸς ὃ τοῦ τεχνιποῦ εἰς ἀπολογίαν 
ἐστὶν αὐτῷ τοῦ τὸν ὅρον παραλιπεῖν" περὶ γὰρ τῆς 

- διαιρέσεως τῶν τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος κεφαλαίων 135 
20 προϑέμενος λέγειν 11^ πῶς ἔμελλεν ἑτέρους λόγους ἐπι- 

φέρειν, οὗ προσήχοντας ταύτῃ τῇ τέχνῃ. Πῶς δὲ ὅρον 
ἀποδοῦναι προέϑετο ῥητοριχῆς, ὁ μὴ τοῦτο ἐξ. ἀρχῆς 
ἐνστησάμενος" 1 τοῦτο γάρ ἔστι τὸ ϑαυμαστὸν τοῦ 
"Eggoyévove , ὅτι οὐχ ὥαπερ ὁ Μινουκιανος ἑτέρους ἐπει- 

25 σήνεγκε λόγους καὶ τὴν ὑπόϑεσιν συνετάραξεν, ἀλλ᾽ 
αὐτὴν ἐφ᾽ ἑωυτῆς τὴν περὶ τῶν χεφαλαίων τοῦ ζητή- 
ματος τέχνην εἰσήγαγεν οὐδὲν αὑτῇ τῶν ἔξωϑεν ἐπι» 
μίξας. δύναιτο δ᾽ ἄν τις καὶ ἑτέραν ἀπολογίαν ὑπὲρ 
Ἑρμογένους εἰπεῖν, ὡς “Αριστοτέλει πειϑόμενορ τὸν τῆς 

80 ῥητοριχῆς παρέλιπεν ὅρον" ἐχεῖνος γάρ ἐστιν ὃ διδά- 
σχων τὰς ἀρχὰς. ἐκ τῶν ὁμολογουμένων λαμβάνειν" ὁ 

112 καὶ Ald. om. 145 Ald. κεφαλαίῳ. 114 ΑἸᾶ, λέ. 
yu. 4115 Ald. ἀνεστησάμενγος. | ' 
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δὲ τῆς ῥητορικῆς ὅρος παρὰ πολλῶν 516 ἐζητήϑη τῶν 
φιλοσόφων καὶ οὐκ ἔστιμ ὁμολογούμενος. τοῦτον μὲν 
οὖν ᾿ὡς ὡμφισβητούμενάν ἐστιν, παρέλεπεν . ἐπρυήσατο 
dà τὴν ἀρχὴν iB ὁμολογουμένον τινός: τὸ γὰρ τέχνην 

εἶναι τὴν ῥητορικὴν, «9 ὁμολογούμενον ix προοιμίαυ 5 
λωβὼν οὗτος ἐπὶ τὸν τῶν ἄλλων φέρεται λάγον" αὕτη 
μὲν οὖν i» τῶν ᾿Δριστοτέλους κανόνων ἡ λύσις" ἡ δὲ 
᾿ἀληθεστέρα αἰτία «ὕτη ἐστί" τῶν uày ϑαυμάξεοιν πάνυ 
τὴν δηταριχὴν βουλομένων, τῶν δὲ καϑ᾽ ὑπερβολὴν κω- 
μίξευν, ὧν χαὶ Πλάτων ἐστὶν ὁ φιλόσοφορ , καὶ πρα- 10 
γματείας ἰδίας νατ᾽ 1:ἴ αὑτῆς παιησάμενορ, ἁ τεχνογρά- 
φος κινδυνευούσῃ τῇ τέχνῃ σύμμαχος γίνεται, μὴ συγ- 

χωρήσας Ὁ αὐτὴν διωρϑαρῆναι Tai τῶν πολεμίων ἐπι- 

βουλαῖς" καὶ πρὸ τῶν ἄλλων τοῦτο προὐργιαΐτεραν ὡρί- 
σατο τοῦ διδαξαὶ εὐθὺς τὴν τέχνην τὴν ῥητορικὴν τοῦτα T 
δὲ “βουλόμενος ποιῆσαι ἄγτιχρυς μὲν διαῤῥήδημ oux 
“εἰσάγειν τὸν ὅρον αὐτῆς, δριμέος δὲ καὶ πλαγίως καὶ 
᾿ἐσγηματισμένως. διὰ τῆς κατασχενῆς ἀποφαίνει τὴν τέ- 
πγνὴν τὴν ῥητοριχὴν" τὰ γὰρ προσόντα πάντα τῇ ῥη- 1θ 
τοριχῇ περιλαβὼν 319 τῷ τῆς κοινῆς τέχνης ὕρῳ, ἀπος- 930 
δείχνυσι συμφωνοῦντα ταῦτα τὰ πρὸς τὸν ὅρον τῆς 
κοινῆς" ἅμα καὶ τὸ σπουδαζόμενον αὐτῷ ὠνύων καὶ φεύγων 
τὸ δοχεῖν φιλονειχεῖν πρὸς τοὺς διαβάλλανταρ τὴν τέχνην" 
τοῦτον δὲ τὸν ὅρον τῆς κοινῆς τέχνης ὡρίσαντο οἱ διαλεχτικοὶ, 

. καϑὼς ἀνωτέρω εἴπαμεν i? οὕτως" τέχνη ἐσεὶ σύστημω 35 
ἐχ χαταλήψεων χκαϑολεικῶν καὶ ἐμπειρίᾳ, γεγυμνασμένων, 
πρὸς τι τέλος εὔχρησταν τῶν ἐν τῷ βίᾳ" πρὸς τοῦταν 
τὸν ὅρον ἀποτεινόμενος παραβάλλει τὰν τῆς ῥητορικῆς 
τέχνης ὅρον. . ὥσπερ γὰρ τὸ ὑποπίπτον τῷ ὅρῳ τοῦ ἂν- 
ϑρώπου τοῦτό ἐστιν ἄγϑρωπος, οὕτως. καὶ τὸ ὑπαπίπτον $0 

4410 Ald, msg) πολλλῶν (ita). Par. παρὰ πολλοῖς. 4117 Ald. 

xal, 4118 Ald. συγχωρούσας, 449 Ald. et Par. παραλαβὼν, 
scripsi περιλαβων, 4140 Ald. καϑὼ ἂν. εἴπωμεν. 
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ὅλην ῥητορικὴν τέχνην ov βούλονται, ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν ἀπὰ 
τῆς τῶν μεταχωρισωμένων ἀπαιδευσίως ὡρμημένοι" αἷαν 

“Μημάδον τοῦ ἀπὸ τῆς κώπης ἁγίπτοις τὸ ToU λάγου χερ- 

σὶν ἐπὶ τὸ βῆμα πηδήσαντος, χαὶ Ἡγήμονος, καὶ Πυϑέου 
5 χαὶ ᾿Αριστογείτοϑος καὶ ἔτι τοῦ ἐπὶ τῶν γρόνων Evayó. 
ραν τοῦ᾽ σρφιατοῦ ᾿Αϑηνησιμ ἐπειαρϑαρέντος ἀλόγου 

σοφιστοῦ, ὃς καὶ two ὅμιλον μαϑητῶν ἐπήγετο φλψαρί- 

,ev* μὲν τὰς στάσεις ἀποκαλοῦντος, à og δὲ xarà 

τὴν συρφετὴν παροιμίαν τὸ λέγειν ix ταῦ λέγειν πορίξε- 

40 don" «et τοῦ Πλάτωνος διαῤῥήδην βοῶντος ἐν μὲν Σω- 
κράτους ἀπολογίᾳ, ῥήτορας μὲν γὰρ ἔργην τὰ τἀληϑῆ λέν 
γειν, δικωστῶν δέ γε σωφρήνων τὰ δίκαια κρίνειν, ἐν δὲ 
Γοργίᾳ, τὸν γὰρ μέλλαντα ὀρϑῶς ῥητοριχῶς ἔσεσθαι δίς 
xceloy ἄρα δεῖ εἶναι, ἐπιστήμονα τῶν δικαίων" ἐν δὲ doi 

48 ὅρῳ, εἰ γάρ σαν ὑπάρχοι φύσει (rogi. εἶνοι, ἔσῃ ῥή- 
τωρ ἐλλόγιμας, προσλαβὼμ ἐπιστήμην xal μελέτην" ὅτου 
δ᾽ ἂν τούτων ἐλλίπῃς, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ" ἀλλὰ δὴ καὶ 5 

4 Ald.  quuaplay, δ Ald, Par, i. ὑπάρχοι. Ven, ὑπάρχεις 

6 Ven. ἀκολούϑως δὲ τῷ ϑείῳ Πλάτωνι καὶ Διονύσιος ὃ πρεσβύ- 
τερος ἐν τῷ πρώτῳ τέτλῳ περὶ μιμύσεώς φησιν, ὅτε (Morelli bi- 

blioth, Mscr, p. 299. legit: ἔατε τρία ταῦτα. in Cod, scriptum 

est: q5,'a,, quod aliter legi non potest quam φησὶν ὅτι.) τρία 
καῦτα τὴν ἀρίστην ἡμῖν d» vs Toig πολιτικοῖς λόγοις ἕξιν καὶ ἐν 

πάσῃ τέχνῃ τὸ καὶ ἐπιστήμῃ χορηγήσει, φύσις δεξιὰ, μάϑῃσις ἀκρι- 

βὴς, ἄσκησις ἐπίπονος, ἅπερ τὸν Παιανιέα ταιοῦτον ἀπειργάσατο" 

πῶς οὖν ἢ te τῶν ἀληϑῶν καὶ δικαίων γνῶσις, ἔτι δὲ ἐπιστήμη τς 

καὶ μελέτη γενήαεται τῶν καλῶν ἀνδρὶ τῷ λαλεῖν ἐκ τοῦ λαλεῖν d 
πιτηδεύοντι, ὡς ὃ περίβλεπτος ἐπὶ τῇ τῶν ἔταίρων ἀγέλῃ διεϑρύλει 
σοφισιής " οἷς χε, εἰ κατὰ τὸ προσῆκον τὰς τῶν λόγων ἐκμανϑάνειν 

ἐβούλοντο τέχνας, μόλις ἂν ὀχτὼ ἐξήρχουν, οἶμαι, διδάσκαλοι, Τὴν 

τοίνυν περὶ τῶν στάσεων πραγματείαν, οἵ μὲν οὐδόλως ἠξίωσαν ποι 

βάλλειν τέχνῃ" oi δὲ τὴν πᾶσαν ῥητορικὴν ἐν ταύταις ϑεωρεῖσθαὶ 

φασιν, Ἑκατέρους οὖν ó τεχνογράφος εὐθὺς ἐκ προοιμέου᾽ διελέγ.- 

χων τεχνικῆς τε ϑεωρίας ἔχεσθαι τὰς στάσεις ἀποδείᾳνυσι, καὶ πρὸς 

ῥητορικὴν τέχνην οὗ μόνας ἐξαρκεῖν * τι À 



ΕἸΣ ΞΤΑΣΙΣ ü 
Διονυσίου τοῦ ““λικαρνασαέως τρία ταῦτα διατοινοβένου 
τὴν ἀρίατην ἕξιν ἐν πολιτικοῖς λόγοις ἐμποιεῖν xal πασὴ 17 
τέχνῃ τὸ καὶ ἐπιστήμῃϊἷ μάϑησιν ἀχριβῆ, φύσιν δεξιὰν, 

᾿ᾷἄσχησιν ἐπίπογαον " διὸ xci Δημοαϑένης ἐν μὲν διχανιχῷ 

xwl συμβουλευφικῷ. εὐδοκίμει, ἧττον δὲ τῷ τανῃγυρικῷ, δ 
διὰ τὰ ἀτρεχὲς. xal ἀμελέτητην ' τυσαύτων αὖν xe τοιού. 
τῶν τέχνην ῥητορικὴν βεβαιούντων αὐτὸς Ἶ οὗτος à apos 
uenuivog φαφιστὴς ἀλόγῳ τριβῇ ταύτην χατορϑοῦν διε 
veiystO * ἕν γαῦν τοῦτα καλῶς ποιωῶνφλῦτι τοῦ μηδενὸς 
ἄξιον ἑωυτὸν ἀπέφαινεν, . αὖγε μηδὲ μίαν ἕξιν τὴν ἀσεὸ τῆς 10 
τέχνης τοῖς ὁμιληταῖο i ἱκωνῶς ἣν ἐωποιῆσαι ' φρύτων οὖν 
οὐκ εἶμαι τὸ παρὰ πάντας στάσεις τέχμην ἀποφαινομένων. 
ἑτέρων δὲ πάλιν ἐκ διαμέτρου τούτοιο, χωρούντων, καὶ τὴν 
πᾶσαν ῥητοριχὴν ἐν ταῖς. στάσεσι διϊσχυριζομένων. σοφῶς 
καὶ ἐντέχνως ἑκατέραν ἀμετρίαν 15 εὐθὺς ἀφ᾽ ἑστίας ἐπιῤε 45 
ῥαπίζων" τεχνικῆς τὸ ϑεωρίας ἔχεαϑαε τὰς στάσεις ctor 
δεικνύει χαὶ πρὸς τὴν δητοριχὴν τέχνην οὐ μόνας ἐξαρν 
xei»p* ὅτε μὲν γὰρ τεχνιχῆς ἔχονται ϑεωρίας, δηλοῖ λέγων 
ὡς πολλῶν ὕντων καὶ μεγάλωκ, ἐξ ὧν ἡ ῥητορικὴ συνέε 
Gru ** τέχνη, μέγιστόν ἐστε τὸ χατὰ τὴν διαίρεσιν τῶν 30 — 

πολιτιχῶν ξδητημάτων" ὅτε δὰ oU πᾶσα ἐν τούτοις ἢ ῥητ 
τορικὴ Τ᾿, πρόδηλον ix τοῦ πολλὰ εἶγαι ἕτερω τὰ ovii 
στῶντα αὐτήν: ταύτῃ τος καὶ ὡς τέχνην αὑτὴν QUX dpa 
πειρίαν ὑποδεικνὺς τὸν τῆς τέχνης ὁριαμὰν συγήνψμεν αὖ- 
τῆς τοῖς μέρεσιν" ὁριαμὸς γὰρ τέχνης οὗτος" σύστημα ix 38 
καταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος δὔχρηστον 
τῶν ἐν τῷ βίῳ 83" διὼ μὲν τοῦ συνίστησι τὸ σύατημει δὴν 

7 Ald. ἐπιφτήμη., — 8 Ald. αὐτῆς, — 9 Ald. μηδὲν, 410 

Ald, ἀμμετρέαν, 41 Ven, ᾧ. τέχνη συκτάττεται, 12 Ven, 

addit: τέχν. 4143 Ven. "4&or xal τοῦ προοιμίον ϑαυμάσαι τὴ» 
ἀκρίβειαν" ὅπως δι᾽ αὐτῆς τῆς ὑπερϑέαεως 

ὅτε ἧ ῥητορικὴ τέχνη ἐστὴν οὐκ ἐμπειρία, ὡς διακωμωδαῦσὶ τινες. Τὰν 
γάρ τοι παρὰ τῆς διαλεκτικῆς ἀποδιδόμενον τὺς τέχνης ἄρον τοῖς τῆρ 

ῥητορικῆς ἐφᾳρμόζει μέρεσιν" δρίζονται γὰρ ἐκεῖνοι τὴν τέχνην οὕτως" 

- 
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λῶν 35, εἶτα ἐπειδὴ ἐνδέχεται καὶ σύστημα εἶναι καὶ ἐμ- 
πειρικόν" οὕτως γ᾽ οὖν 15 παρ᾽ «Αἰγυπτίοις ἰατρικὴν τὴν 
ἀρχὴν εὑρῆσϑαί φασιν. ix τῶν κατὰ μέρος νοσούντων Tu 

χαὶ τὰς τῶν νόσων ἐάσεις ἀπογραφομένων" mouri ϑησι 

$ τὸ τέχνην ποιεῖ τὸ γὰρ, μετὰ λόγου καὶ αἰτίας σύστημα 96 
“περὶ ϑεωρημάτων ἰατρικῶν ἢ Ónroprxóv ἡ μουσικῶν TÉ- 
qwuc ἂν dp, ὡς xal Πλάτων ἐν Γοργίᾳ μαρτυρεῖ λέγων" 

ἐγὼ γὰρ τέχνην aU κολὼ ὃ ἂν εἴη ἄλογον πρᾶγμα" διὰ 

δὲ τοῦ καταληφϑέντα τὴν κατάληψιν ἐναρχῶς μηνύει 17" 
40 χατάληψις δὲ λόγος γνῶσιν ἀτρεχὴ ᾽ξ μετ᾽ αἰτίας τῶν 

ὑποχειμένων περιέχων" ὦστε xol τοῦτο κατὰ Πλάτωνα 

ξεχνιχόν' εἰ γὰρ τὸ ἄλογον OU τέχνη, τὸ μετ᾽ αἰτίας τέ- 
γνη" τέχνη δὲ ἡ ῥητοριχὴ τῷ τὰς αἰτίας εἰδέναι, xa^ 
Ug οἱ τοιοίδε “λόγοε τοὺς τοιούσδε πείϑουσιν ἀχροαταῤ" 

45 ἄλλως μὲν τοὺς πρὸς δόξαν ὁρῶντας, ἑτέρους 15 τοὺς πρὸς 
μέρδος ἀποβλέποντας, ἄλλως τοὺς ἀληϑείᾳ καὶ διχαίῳ 35 
προσέχοντας εἰλιχρινῶς " ἐμπειρία δέ ἐστι λόγος ἐκ πλει- 

ὄνων ὁμοίων καταλήψεων τὴν γνῶσιν ποιούμενος" ἐξ 
ἀρχῆς 2 δὲ, ἀφ᾽ οὗπερ τῶν ἀνθρώπων φύσις ἱπέστη, 

' 40 σύνδρομος y&Q ἡ ῥητοριχὴ τῷ λόγῳ τῶν ψυχῶν" χαὶ 
πρὸ INéarogog 33 τὲ χαὶ Παλαμήδους καὶ Φοίνιχος καὶ 

σύστημα ἐκ καταλήψεων ἐγγεγυμγασμένον πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ 

βίῳ x. 7. à. 14 Ven, δηλοῖ. 15 Ven, Οὕτως yàg τὴν ἀρχὴν 

καὶ mag" Αἰγυπτίοις ἐκ τῶν κατὰ μέρος νοσούντων τε καὶ τὰς τῶν 

γόσων ἰάσεις ἀπογραφομένων τὴν ἰατρικὴν πρῶτον εὑρῆσθαί φασι, 
προςτίϑησι x. τ. À, 16 Ven. Σύστημα τῶν ϑεωρ. ἰατρικῶν ἢ 

μουσικῶν 1j ῥητορικῶν τέχνης ὧν εἴη ἢ ποιητικῶν ’ οὕτως γοῦν καὶ 
Πλάτων φησὶν ἐν Γοργίᾳ" ἐγὼ γὰρ τέχγην οὗ καλῶ, 0 ἂν jj ἄλο- 
γον x. τ. À. 17 Ven. μηνύει" κατάληψις δέ ἐστι λόγος γνῶσιν 
᾿ἀκριβὴ μετὰ αἰτίας τῶν ὑπηκειμένων περιέχων ὥστε καὶ τοῦτο τε- 
χνικὸν κατὰ Πλάτωνα δηλοῖ τῆς ῥητορικῆς " εἰ γὰρ τὸ ἄλογον x. t.À, 
18 Par. et Ald, ἀτρικῆ. Scripsi ἀτρεχῆ, nisi malis ἀκριβῆ. 19 
Ven. ἑτέρους δὲν malim ἑτέρως. 20 Ven. δικαιοσύνῃ. 34 Ven. τὸ 
ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ, ἀφ᾽ οὗπερ ἢ τῶν ἀνθρώπων ὑπέστη φύοι. — 22 Ven. 
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᾽Οδυσσέως χαὶ πρὸ τῶν ἐν Jio ἤσχητο tap! ἀνθρώποις 
ἡ γοῦν κατὰ Καδμον xol Aavaóv γραμματικὴ ni τε 

τῶν Τροϊχῶν ἠσχεῖτο, ὡς. dixrvc ἐν. ταῖς ἐφημερίσιν 
φησὶ καὶ μέχρε τῶν Εὐκλείδου τοῦ ἄρξαντος. μετὰ ταῦ- | 
τα Opere χρόνων, rovg δὲ ἀγωτέρω τούτων σὺν ἀρετῇ 5 
τὸ πρᾶγωα μεταδιώξαγτας 84. 7 τοῦ χατακλυσμοῦ σὺν 

τοῖς ἄλλοις ἠφάνισε ληϑη" "εὖ γὰρ αἰώνιος ἐν' ψυχῇ λ6- 

γος, πρόδηλον, ὅτε χαὶ 5 TOUTOV δμυκρινοῦσα τέχνη xoi 
τὴν ἀχλὺν αὐτηῦ κἀὶ τὴν ἀπαιδευσίαν κατὰ τὴν' Ὅμηρι- 
χὴν «ϑηνᾶν διακαϑαίρουσα οὗ γϑές τε καὶ πῤώῃν, ὥς 10 
φασι, παρέδυ, οὐδὲ οἱ πρότερρι τοῦ ϑειοτάτου"" τῶν ἐν 

ἡμῖν χατημέλουν, φημὶ δὴ τοῦ λόγον, οὐχ οἱ ἐπὶ τοῦ 

, "Κρόνου ζῶντες xal τοῦ χρυσοῦ γένους ἐπάξιοι" εὔδηλον 
. γὰρ , ὡς κἀχεῖνοι τὰ T& ϑεῖα διαφερόντως ἐτήμων, καὶ 
τούς yt ἀγαϑοὺς δι" ἐπαίνων ἢ ηγον" καὶ τοὺς προπετείᾳ 45 

φύσεως πρὸς τὸ χεῖρον δρμβνμας ἐλοιδόρουν, ἅπερ idi 
TOU πανηγυριχοῦ" ὅτι TQig ἀγνοοῦσι, τὸ προσῆκον χαὲ 

ὑπὸ »εότητος φλεγομένοις 19 τὰ ̓ βέλτιστᾳ συνεβούλευον 

Πρὸ ἹΝέστορός ts καὶ Φοίνικος, Παλαμήδους τὸ καὶ "O8. καὶ τῶν 

ἐν ᾿Ιλίῳ ῥητόρων ἡσκεῖτο παρὰ ἀνϑρώποις 5 ἑητορικὴ, εἴγε καὶ τὸν 
Τροιζήνιον Πιτϑέα φασὶν, ἔγιοι δὲ τὸν ἐν Τροιζῆνι, τέχνας ye "guy 

qs καὶ διδάσκειν ἀνθρώπους, τοὺς Oi ̂ ἀνωτέρω τούτων τὸ πρᾶγμα 
σὺν ἀρετῇ μεταδιώξαντας 3j ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ σὺν τοῖς ἄλλοις $j- 

Qo λήϑη x; cà, 23 Ald. τοῖς ἐφημερίῃσί φησι. 24 Ald, 
“μετὰ διώξαντας. 25 Ven. τοῦ ϑειοτάξου τῶν ἐν ἡμῖν, φημὶ͵ δὴ 

τοῦ λόγον, κατημέλουν , Ναΐτοι ys ἄριστα καὶ συννομώτατα πολι- 

τευόμενοι καὶ τὸν ἐπὶ Κρόνου διαζῶντες βίον, καὶ τοῦ χρυσοῦ γένους 

ἀτεχνῶς ἐπάϑξιοι͵ πρὸς τῶν ἐγϑέῳ μανίᾳ κατόχων ὑμνούμενοι ποιητῶν, 

εὔδηλον γὰρ ὡς κακεῖνοι τὰ ϑεῖα διαφερόντως ἐτίμων, εἴγε τότε μά- 

λιστα δὴ οἱ Oso) παντοῖοι τελέϑοντες ἐπεστρωφῶντο πό- 

ληας, (Od. P. 486.) καὶ τούς τὲ ἀγαθοὺς δι᾽ ἐπαίνων ἦγον, καὶ 

τοὺς προπετεῖᾳ. φύσεως ἐπὶ τὸ χεῖρον δρμωμένους ἐλοιδόρουν, ἅπερ 

ἴδια τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας ἐστί" καὶ ἀγνοοῦσί τε τὸ προσῆκον x, T. À. 

36 φλεγομένοις Ven. et Par. φλεγομένους Ald, 
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«d» μὲν ἀτόπων ibyovreg, τῶν δὲ γρηστῶν ἔχεσθαι 
παρακαληῦμτξερ, δι᾿ ὧν τὸ συμβουλευεικχὸν ἤσκητο "7 
παρ᾿ αὑταῖς, ἀλλ᾽ 35 οὐδὲ τοῦ δικανικοῦ κχἀτημέλουν, 

18 χλλ᾽ ὡρ ϑεῶν ἐρασταὶ δίκην. τε καὶ τὸ δίχωίον ἐτέμων" 
B καὶ τοῖς ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦσι τὰς. τιμωρίας ἐπῆγον" 
«à δὲ δηλαδὴ. σημαίνει, ὅτε ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων πασῶν 
τεχνῶν ἀνάγχῇ πρότερον γένεφϑαι τὴν χατάληψωεν, die. 
οὕτως͵ σννέστααδαι τὰς τέχνας, αὕτω χανταῦϑα". τὸ δὲ 
συγγυμνᾳσϑέντα τῷ χρόνῳ δηλοῖ μὲν τῷ ὕρῳ τῆς τέ- 

40 gne συγγεγυμνασμέμον" πρόσκειται τοῖς καταλημψ ϑεῖσι39 
διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι τέλειον ἐνεργείᾳ ῥήτορα γενέσϑαε 
καὶ Ty» χατάληψιν ἀχριβὴ τῶν εἰς τὴν τέχνην συντε- 
λούντων ϑεωρημάτων ποιήφασϑαι, μὴ καὶ γυμνασίαν ἐν 
χρόνῳ μακρῷ τούτων ἀσχήσαντα᾽ ὅϑεν καὶ Πῶλος "1 ὃ 

46 Τοργίοῃ μαϑῃτὴς ἐν τῇ τέχνῃ φησίν " πολλαὶ τέχναι ἐν 
ἀνϑρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπειρίας εὑρημέναι "3, 

27 Ven. ἤσκεῖτο. 48 Ven. οὗ μὴν οὐδὲ τῆς περὶ τὸ δίκαιον 
ἀκριβείας οἵγε τοιοῦτοι κατωλιγώρουν, ἂλλ᾽ ὡς ϑεῶν ἀτεχνῶς ὑπάρ- 
ζοντες ὀαρισταὶ δίχην τὰ καὶ τὰ δίκαιον ἐτίμων, καὶ τοῖς ὑπερβαί- 
γειν ἐπιχειροῦσιν τὰς τιμωρίας ἐπῆγον" ὅϑεν καὶ τρῦ δικανιχοῦ συν. 
ἐβαινεν αὐτοῖς οὐκ ἀμελετήτως ἔχειν" τὸ δὲ δηλαδὴ σημαίνει, ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πασῶν τεχνῶν ἀνάγχῃ πράτερον. γίγνεσβαικ, 1. 1. 
29 Ald, κἀνταῦτα. "Ven, om, 380 Ven. χκαταληφϑεῖσιν, ἐπειδὴ 

, ἀδύνατδν ἐστι, τέλειον ἐν ὑγείᾳ γενέαϑαι ῥήτορα, κἂν τὴν καταλῆ- 
Au — — — ποιήσηταις ἅ1 Ven, πῶλος 6 σοφιστὴς, ὃ Γ . t0 
52 Ven, Εὺὑρημέναι" μέμνηται τρύτρυ xai πλάτωγ ἐν Γρργίᾳ, καὶ 
παράδειγμα ταύτων 4“ημοσϑένης, τελεώτατα μὲν τῶν ῥηιαρικῶν ϑεω- 
ρημάτων τὴν ἐπιστήμην καϑωρϑωχὼς, ὡς καὶ τῶν κριτιχῶν τοὺς εὖ- 
δοκιμωτάτους διαῤῥήδην ἀποφαίνεσθαι ἄριστον τῶν πολιτικῶν λόγων 
εἶναι τὰν Ζημοσϑενικόν" ἀλλὰ τοὺς μὲν δικανικοὺς — 
κοὺς τῶν λό fo» φαίνεται xarà τὸ πρρσῆκον. συντεϑεικὼς, ἅτε καὶ 
σφόδρα γυμναϑεὶς ἐκ τούτοις, negl δὲ τοὺς πανηχυρικοὺς τῶν λόγων 
oU σφόδρα ἐπιτηδείως ἔχων, Τὸν γοῦν ἐπιτάφιογ αὑτοῦ τινὲς αἰτιῶν- 
ται ὡς παρὰ τὴγ ἀξίαν τοῦ ῥήτορος συγκείμενον, καὶ δηλον, ὅτι καὶ 
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καὶ παράδειγμα τῶν λεγομένων Δημοσϑέγης, ἂν οἷς οὖν 
ἐγυμνάσατο τοῦ ?) πρὸς ἀκρίβειαν ἀστοχῶν, τὸ δὲ σα- 
φῆ τε τὴν ἀλήϑειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ τὸ ἐν τῷ 34 
οθῷ πρός TL τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ παρῴδη. 
σεν" ἐν ταὐτῷ δὲ xul περὶ d γρήσιμος ἡ ῥητορικὴ δὲι- 8 
κνύει, ὅτι ἐν βουλαῖς xal δικαστηρίοις xal πανταγοῦ" 

τὸ πανταχοῦ διχῶς νοητέον" ἢ γὰρ ὧς tv avO^ ἑνὸῤ τὸ 
σανηγυρικόν" διὸ ποικίλη τις ἡ τούτου χρῆσις, ἐν ὕμνοις 
ϑεῶν, ἐν ἐπαίνοις ἀνθρώπων, ζωνζων, τετελευτηκότων, 
ἐν ἑορταῖς, ἐν ϑρήνοις, διαβολαῖς κακίας, ἀρετῆς sU» 10 

φημίαις" 55 ἢ τὸ μὲν πανηγυρικὸν παρῆκεν ὡς τῷ δι- 
κανιχῷ τε καὶ συμβουλευτικῷ συμπλεχόμενον, ὡς δῆλον "6 

τούτων μὲν ἄριστα τοὺς τεχνικοὺς ἠπίστατο λόγους, τὸ δὲ τῆς χυμνα» 
σίας ἐνδεὲς τοῖς διαβάλλειν βουλομένοις ἀφορμὴν τὴς κατηγορίας παρ» 

ἔσχε. Σαφῆ τε τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενὰ τῷ βίῳ, κἂν ταῖς βουλαῖς, 
κᾶν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ πανταχοῦ" τὸν μὲν διαλεκτικὸν ὅρον τιρός 
τι τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ διὰ τούτου παρῴδησε, τῆς δὲ ῥητορικῆς τὸ 
Ζρήσιμον περὶ τίνα ἐστὸν, ἐνταῦϑα μηνύει" ὅτι ἐν βουλαῖς τὸ 10 λυσι- 

πελοῦν ἐξευρίσκειν, κἂν τοῖς δικαστηρίοις διελέγχειν τοὺς ἀδικοῦν. 

τας, καὶ τοὺς παντοδαποὺς τῆς πανηγυρικῆς ἰδέαφ διαπλέχει λό- 

γους. τὸ γὰρ πανταχοῖ; διχῶς νοητίον, ἢ ὡς ἕν x. i. Δ. — 55 

Ald, td, Par. 1. τοῦ 34 Ald. «ó. δ5 Veh. ἐν, διαβολαῖς 

καχίας, ἐν ἀρετὴς εὐφημίαις. Ald. et Par, 1. διωβολαίς κακίας " 
ἀρετῆς, εὐφημίας. Comma post ἀρετῆς Par, 1. non habet. 588 
Ven, ὡς διδάσκουσιν ἡμᾶς Δημοσθένης uiv dy τῷ περὶ τοῦ στεφά-» 
»ov. ᾿Ισοκράτης δὲ ἐν πανηγυρικῷ, ὃ μὲν τῷ συμβουλευτικῷ, ὃ δὲ 
τῷ δικανικῷ τὴν παρηγυρικὴν ἀναμίξαντες ἰδέαν. τὸ δὲ πανταχοῦ 
κατὰ τῶν τριῶν ἔ ἔφησε τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν, ὡς οὗ μόνον ἐν βον- 

λεντηρίοις καὶ δικαστηρίοις καὶ ϑεάτροιᾳ 5 {ητορικῆ δι᾽ ὧν ἔφα- 

μὲν; χρήσιμος , ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ πατέρων τε πρὸς υἱεῖς, καὶ διδασκά- 

λὼν πρὸς μαϑητὰς καὶ φίλαν πρὸς ἑταίρους τὸ δέον ἀποφαινο- 

μένων, εὐφημούντων τὸ τὰ χρηστὰ, καὶ τὸ δίκαιον ἄριστα δια- 

κρινόντων. Μέγιστον δέ μοὶ δοκεῖ τὸ περὶ διαιρέδεως" οὐκ ἄρα 

πᾶσα ῥητορικὴ τέχνη ̂  dy ταῖς στάσεσι περιείληπται , ὡς ἔγιοῖ φα-- 

σιν, ἀλλὰ πολλὰ μὲν καὶ μεγάλα, καὶ τὰ ἄλλα τὰ συνιστῶντα 
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τρίκη,, ἀρζοποιητιχὴ, νομοϑετικὴ, καὶ ὅσαι τοιαῦται, 
ὧν χωρὶς ὃ βίος συστῆναι οὐ δύναται" ὡς καὶ Δημο-» 
σϑένης φησί" τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς σώμασι πάϑη τοῖς; ἰα- 
τροῖς ϑεραπεύεται" τὰς δὲ τῶν ψυχῶν ἀγριότητας αἱ 

b τῶν ψομοθϑετῶν ἐξορίζουσι διανοιαι" οὔτε δὲ ἀναγκαῖαι 
οὔτε χρήσιμοι, ὡς ἡ ἡνεθχικὴ, ἀλλὰ δὴ καὶ ῥητορικὴ 

' ὡσαύτως ἔσχε τὴν σύστααιν ἐκ τῆς. χρείαρ ἐπινενοημέ- 
γων τῶν ταύτης μερῶν ἄλλος. μὲν γὰρ εὗρε προοίμιον, 
ἄλλος προκατάστασιν , ἄλλος ἀγῶνας ἄλλος ἐπιλόγους, 

10 ἐξεῦρε δὲ διὰ τὴν χρείαν" εἰπόντος γὰρ *5 τινος ayd- 
vag, καὶ τοὺς ἀχροατὰς εὑρόντορ ἀμβλυτέρους πρὸς 

πειϑὼ, ἐπενόησε προοίμια καὶ κατασταόιν, πάλιν εἰς ὀργὴν 

οὐχ εὑρὼν 46 προτρεπομένους, τῶν. ἐπιλόγων τὴν χρείαν 
προήγαγεν" ὅτι δὲ ταῦτα χρήσιμα τῷ βίῳ, εἰδεῖεν ἂν 

- ἐδ οἱ πόλεις χατοιχοῦντες xol δικαίου T6 χρείαν εἰδότες, 
καὶ πόλεις ἑτέρας προσλαμβάνοντες ὑπηκόους καὶ, δι᾽ 

ἐπαίνου xai ψόγου τοὺς ἀγαϑοὺς καὶ μὴ βουλόμενοι 
ἄγειν. Ἰστέον δὲ ὅτι τῷ πολλῶν ὄντων πρόσκειται τὸ 
μεγάλων, ἐπειδὴ ἐστί τινα πολλὰ μὲν, οὐ μὴν καὶ με- 

40 γάλα, ἀλλ᾽ εὐτελῆ, ἐξ ὧν 48 xol τὸ κατασκχεναζόμενον 
εὐτελές" προστίϑησιν οὖν τὸ μεγάλων εἰς ἐγχώμιον, ἵνα 
μὴ μόνον πολλὰ «εἴη τὰ ποιοῦντα τέχνην τὴν ῥητοριχὴν; 
ἀλλὰ καὶ μεγάλα, οἷς δὴ μεγάλη καὶ αὐτὴ νομισϑείη" 
0r ἂν γὰρ μεγάλα εἴη τὰ ποιοῦντα, μέγα εἰκότως καὶ 

45 τὸ πράττομενον . Ἰστέον ὅτι τρία ταῦτα διὰ τοῦ. προ- 
οιμίου ὁ' τεχνργράφος ἀνύει" τὸ δηλῶσαι τοῦ συγγράμ- 

ματος τὸν σκοπὸν, τὸ δεῖξαι τέχνην οὖσαν τὴν ῥητορε- 
'χὴν, καὶ μὴ μόνον τέχνην, ἀλλὰ xol τῶν τεχνῶν τὴν 

μεγίστην, ὅπερ ἐστὶ τῆς τέχνης ἐγκώμιον" ἀμέλει τὴν 

80 χαϑολικὴν τέχνην ὀύστημα μόνον εἰπόντων, ? αὐτὸς 
E 

45 Ald. δέ. Par. γάρ. 46 Ald. εὑρόντος. Par. εὑρών. 

4? Ald. βουλομένους. Par, βουλόμενο. 48 ἐξ ὧν Par. ζῶον 
Ald. 49 Ald, εἰπόντος. Par. 4. εἰπόντων. ᾿ 
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ἐχ περιουσίας εἰς ἐγχώμιον τῆς τέχνης τὸ μεγάλων προσ- 

vino. πολλὰ δὲ τὰ συνεστῶντα ῥητοριχὴν" τρόποι προ- E 

OLD χαταστάσεων, ἀγώνων, καὶ ἐπιλόγων᾽ xol ἔτι 
ἀνωτέρω ἡ τῶν εἰδῶν διάχρισις, χαὶ ἔτι κατωτέρω 7 
τῶν προγυμνασμάτων μελέτη τὸ Ob συνίστησιν ὅσοι 5 

τὸ ἀποδείχγυσι βούλονται δηλοῦν , QU νκαλῶς φεύγει yàg 
ὡς εἴπομεν τὴν ἀπόδειξιν, ἀλλὰ τὸ: συνίότὴσιν. ἀντὶ τοῦ 

εἰς ἐν ἄγει καὶ τέλειον moUi" ἢ ὅτι. ἐπειδὴ Πλάτων πο- 

λιτικῆς μορίσυ εἴδωλον αὐτὴν εἶπεν, τὸ δὲ εἴδωλον, ὡς 

—— φησὶν, ὃ μέν ἐστιν οὐ φαίνεταὶ; ο δ᾽ οὐδαμῶς 10 

, QUT. Arayxaiuc TÓ- συνίστησι παραλαμβά: 

ye, e δηλώσῃ αὐτὸ τοῦτο «τὸ εἰς ὑπόστασιν ἄγει". '. τὸ 
δὲ ποιεῖ τινὲς μὲν. ἐμέμψαντο λέγοντες, ὡς. oUx ἔδει 

τοῦτο εἰπεῖν, ἀλλὰ δείκνυσιν" εἰ γὰρ monui, μὴ οὖσαν 
αὐτὴν ἐργάζεται" ἀλλὰ φαμὲν, ὡς μᾶλλον οὗτος, ἢ ὡς i8 
ἐκεῖνοί 5? φασι, πέφυχδ' δείκνυται γὰρ πολλάχις καὶ τὰ 
μὴ ovre φύσει τοιαῦτα, ὥσπερ ιδ' ἀνδριὰς ἄνϑρωπος xai- 
τοι οὐ φύσει. ἄνϑρωπος" eb γὰρ καὶ βαδίξειν δύναται 
διὰ μηχανῆς, ἀλλ᾽ otv o$.59 «oi. φύσει τοῦτο᾽ ποὶεῖ" 
ἄλλως τε οὐδὲν γίγνεταε ὃ μὴ φύσει τυγχάνει" ὥσπερ $6 
οὖν & λέγοις πολλῶν. Ὄντων "τῶν παιούντων' οὐρανὸν, 

ἄστρων φορᾶς, σφαιροειδοῦ σχήματος, καὶ τῶν. τοιού: 
των, OU τοῦτο λέγεις “οιξῖν — , ἀλλ᾽ , ἀφ᾽ «y ἐστι 

δειχνύεις, οὕτω. καὶ ὁ τεχνικὸς λέγων πολλῶν ὄντων. τῶν 

ποιούντων," ὧν ἐστιν ἕν καὶ. τὸ; “περὶ διωιρέσεως, οὐχ 4$ 
ὡς μὴ. οὖσαν ποιεῖ ἀλλὼ διδάσκει τὸν τύπον, δι᾿ om 
συνέστηχεν" m τὸ σεοιεῖ, σημαίμει,. Oti ἐν yevigur. 2008 

καὶ ποιήσει «x παρὰ ϑεοῦ. γενομέκη" σπᾶν.» yup ἀπὸ eol 
EE Eu "m , ES 

59 λιὰ.. κώνορνς Tar. ad marg.: "Tür xul, ἀντὶ «ταῦ gUy« (7, 

ϑιρατεῖ, κατορϑοῖ xal τελείαν ἀποφαίνει, ὡς εἴγε τὸ τούτων ἐλλεί- 

ψει τινὰ, οἷον τὼ εἰδέναι “προοίμιον, διασχενὴν ἤ τε τοιοῦτον, OUX 

ἔχει τὴν ῥητορικὴν τέχνην ποιεῖν, δ ov Par. Om, insertum, 
est manu rec ΠΕΙΟΥΣ. 

A hetor. IV. . 4 



50 ZXO0AIA: 

ποιηϑὲν, ἣν ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ diov, ταύτην μένει 5? 
20 € ἔχον παρ᾽ αὐτῷ" διὰ ταῦτα. οὖν εἶπεν τὸ ποιοῖ ἀντὶ 

τοῦ οὐδέποτε, ἐκλείπει ἡ διασχευὴ͵ xal ἡ διαγραφὴ τοῦ 
ϑείου ὡς 0 ἄνϑρωπος καϑόλου" καταληφϑέντα δὲ ἀντὶ. 

δ τοῦ αἰσϑήσει γνωσθέντα διὰ τοῦτο δὲ δῆλον ὅτι τῶν 
ἀναγκαίων xal χρῃσίμων ῥητορικὴ" ταύτης γὰρ τὸ νο- 
μοϑετικόν" καὶ ὅτι τοῦτο χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον, δὴν 
λον" πολλῶν γὰρ φέρε ἁρπαζόντων καὶ φόνων ἐκ τούς 
του γινομένων, ὁ νόμας ό τῆς ἀρετῆς τέϑειται" καὶ 

40 ἐπεινενόηνται νόμοι, τῆς χρείας ἐνεγχάσης αὐτούς" ὡς 
xol «Αἰσχίνης φησίν" ix γὰρ τοῦ γίνεσϑαέ τίνα ὧν μὴ 
δεῖ, ἐκ τούτου τοὺς νόμουᾳ ἔϑεντο; οἱ παλαιοί" καὶ Oe 
λων ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί νόμον οὐκ ἔγραψὲ κατὼ πατρο- Ν 

κτόνου, μὴ πιστεύειν pu δυνάσϑὰο τοῦτο ποιῆσαι τὴν o 
45 φύσιν, τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς πρόκειται, iro, ἅμα τοῖς ἀνθρώ. 

ποις αὑτὴν ἀποδείξῃ, Trot. ἀφ᾽ οὗ ἄνϑρωποι τέχνας X0» 

σμεῖν ἤρξαντο" δύναται y&Q. xol. ἀναγκαία καὶ χρήσιμος 
τελευταῖον égtvoijdÜau εὐτελὴς δὲ ἐκ τούτου ῥητορικὴ 
ἐδείκνυτρ᾽ διὸ ὥσπερ τῷ πολλῶν προδέϑηχὲε τὸ μεγάλων 

20 εἰς ἐγχώμιον, οὕτως τῷ 5? χατὰἀληφϑέντα πάλιν τὸ ἐξ 

ἀρχῆς" τὸ δὲ συγγυμνασϑέντα, καὶ διὰ τὸ ὁμώνυμῆσαι 
τῷ τῆς. τέχνης ὁρισμῷ" καὶ διὰ τὸ γνωσθῆναι ὡς 
“πεῖραν τῷ χρόνῳ ῥητορικὴ δέδωχεν, ὅτε G4 γρησίμῃ 
ἐστὶν ἅμα καὶ ἡδεῖα" ̓ τῶν. γὰρ τεχνῶν αἱ μέν εἰσιν 

45 ἡδεῖαι. pe καὶ χρήσιμοι," ," ὡς ἡ μουσική." εϑέλγει 5 4 
γὰρ τὰς “ψυχὰς καὶ κύσους ϑεραπεύει, ὅπερ" λέγετας 
καὶ περὶ Τιμαϑέου, ὅτι παροξυνομένου μὲν ᾿Αλεξαν- 
δρου, ἔπαυεν αὐτὸν τῆς. Opyüe' ἀναπεπτωκχότος δὲ, πά- 
λιν ἐπή γειρεν εἰς τοὺς πολέμους, ἀλλὰ χαὶ περὶ Teo- 

50 πάνδρου, ὅτε ᾿᾿ϑαρῳδὺς ὧν εἰς ὁμόνοιαν ἦγε τὴν .«4α- 

53 Ald, jos Par. μένε. — 55 ΑἸὰ, τὸ, Par.:d. δ4 Ald. 

UL 



ΕΙΣ X TAXEIX δὶ 
κεδαιμονίων olv Toig αὐλοῖς" αἱ δὲ ἡδεῖαι μὲν μό- 

γον, ᾽ ὡς ἡ τῶν αὐλούντων, χρήσιμοι δὲ μόνον. ὡς ἡ 

ζωγραφία" αἱ δὲ οὔτε ἡδεῖαι, οὔτε χρήσιμοι, ὡς 7 τῶν΄ 
μηχανοποιῶν" κἂν γὰρ πολέμοις χρήσιμα ταῦτω," ἀλλ" 
οὖν ἕως ἂν ἀνθρώπους ἀδικῇ τοὺς xu ὧν "6 ἂν χρῶνος 
ται, χρήσαιντο δ᾽ ἂν καὶ πολέμιοι xao ἡμῶν, οὐ zen- 
σεμοι" ἐπεὶ οὕτω" γε καὶ κλέπτης καὶ. φονεὺς χρήσιμος, 
τὸ ἑαυτῷ 57 περιποιούμενος ἐπωφελές" αἱ μὲν οὖν ἡδεῖαι 
χαὶ χρήσιμοι διαμένουσιν ἅμα τῷ 'βίῳ προελθοῦσα" 

διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ γυμνασϑέντα τῷ χρύνῳ , ἕνα δείξῃ 4g 

μηδένα χρόκον ixtog ὄντα ῥητορικῆς" εἰ γὰρ καὶ ποτ᾽ 

ἂν ἐξ ̓ Ελλήνων ἠφαπίσϑη, ἀλλ᾽ οὗ xal πανταχοῦ. Eie : 
ἐγκωμίου δὲ ago Dixi τὸ tQ χρόνῳ: πρόδχευται" ob 
δὲ μὴ ἡδεῖαι καὶ χρήσιμοι τῷ χρόνῳ ἀκμάζουσαν χατῶ 
τιχὰ πάλιν ᾿ἀπογίνονται" τὸ δὲ σαφῆ τὸ hj» ὠκρέλειαν' τῶ 
καὶ τοῦτο ἔπαινός ἐστι τῆς τέχνης τῆς δητορικῆρ. 44: 
“Εξαίρει γὰρ τοῦτὸ τὴν ῥητοριχὴν οὕτως" τῶν wàp 

τεχνῶν πάλιν διωιρουμένων εἰς xaloreyvlay , ὡς ἰατρικὴν 
εἰς χακοτζεχνίαν , ὡς quopaxelo , "εἰς “ψενδοτεχνίαν; áp 
ὀρχηστικῆ, τὸ σαφῆ προσέέϑεικε 19 τῆς καλλίστης tcbÀ 307 

τὴν ἀποφαίνων" ὁμολογουμένη γὰρ xal οὐχ ἀμφισβη- 
τήσιμος ἡ τῆς ῥητορικῆς ὠφέλεια" οὗ γὰρ ὥσπερ ἡ Óp-. 
χηστιχὴ ἀτελὴς οὖσα ἅμα τῷ παύσαυϑαι. σβέννυται," Y 
οὕτω καὶ ἡ ῥητοριχή" ἀλλ᾽ ὥσπερ. 7 ἐωτρικὴ τέλος ἔχεις 
τὴν ὑγείαν, καὶ -παυσάμενον τὸ ἔργον ἔχει μαρτυροῦσαν 25: 
“τὴν ὠφέλειαν, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ Told δεομένοις συν- 
αγωνιξομένη ἐν βονλαῖς, ἐν δικαστηρίοις , ἔν ϑεάτροιξ᾽ 
τὸ οἰχεῖον τέλος καὶ παυσαμένη κατέλιπε' πῆ μὲν τὰ. 
συμφέρον, πὴ δὲ τὸ δίκαιον, πῆ δὲ τὸ καλὸν, τὸ χρή-: 
σιμὸν αὐτῆς xngUtrOWra* πῆ δὲ καὶ τὴν ὠφέλειαν χρη- 30 

55 Ald, μόμον. Par. μόνον. ὅθ Ald, et Par, καϑ᾽ ᾧ, 
scripsi ὦν. 6567 Ald. (avro. — 58 Ald. ζῥητορικῆς, ἐξαίρει, !Et- 
aigu, — 59 Ald. ngocséÓ exe. 
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53 . CXOAIA . 

σίμην προστίϑησι" φησὶ yàp, ὅτι κἂν ταῖς βουλαῖς, xa» 
τοῖς διχαστηρίοις xol πανταχοῦ" ix τούτων γὰρ 9 σω- 

τηρία ταῖς πόλεσιν" καὶ τὸ συμβουλευτικὸν δὲ τῶν GÀ- 
λων εἰδῶν προτάττει" $? φύσει γὰρ πρότερον" καὶ γὰρ 

g οὗ ἄνϑρωποι οὔπω πόλεις οἰχοῦντες, ἀλλὰ νομάδα ξῶντες 
βίον, τούτῳ χρησάμενοι τὰς πόλεις χατῴχησαν" εἶτα 
ψόμους κατεστήσαντο πρὸς τὸ συμφέρον, οἷς τοὺς mo- 
᾿μηρευομένους ἐξήλεγχον. Διὸ καὶ δεύτερον τὸ δικανιχὸν, 
οὐκ εἶπεν δὲ ὥσπερ xav ταῖς βουλαῖς οὕτω xcv ταῖς δί- 

40 xoig, διὰ τὸ 51 διαβεβλημένον τοῦ τῆς δίκης ὀνόματορ" 
tó δὲ΄ πανταχοῦ οἱ μὲν περὶ τοῦ πανηγυρικοῦ ἠξίωσαν 

9] εἰρῆῇσϑαι" ὡς οὗ μόνον ἐν εἰρήνῃ καξ᾽ πολέμῳ χρησιμεῦον, 
ἀλλὰ xcv τρῖς ἐναντίοις τόποις" οἷον ἐπὶ ϑαλάμῳ καὶ 
τάφῳ καὶ ἄλλοις τισὶ τοιούτοις" καὶ γὰρ τοῦτο καὶ τοῖς 

ες ἄλλοιῷ, δυσὲ συμπλέχετιι " διὸ οὐδὲ ἁπλῶς εἶπεν, κὰν τῷ 
πανηγυρικῷ, ἀλλὰ πανταχοῦ, διὰ τούτου τὴν πρὸς GÀ- 
λα ἐπιπλοκὴν αὐτοῦ ἐνδεικνὺς, ἔσϑ' ὅτε γὰρ xoi 53 
αὐτὸς συμβουλὴν ἔχει, ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπιταφίου Θουκυδί.- 
do δῆλον, παραίνεσιν ἔχοκτορ᾽ καὶ τοῦ εἰς. Ἐυαγόραν. 

20 1 σοχράτους" xe. ὅτε τὸ μὲν. navy γυρικὸν καὶ καϑ'. 
αὑτὸ δύναται ἐκτὸς συμβουλευτικοῦ εἶναι" τὸ δὲ συμ- 
βουλευτικὸν. καὶ δικανικὸν ἐχτὸς 55 παγηγυριχοῦ οὐδα- 

᾿ μὼς" ἐπεὶ καὶ. φυμβουλεύοντες καὶ δικαξόμενοι χρώμες͵ 
ϑα τῷ πᾳνηγυρικᾷ, ἢ προτρέποντες ἢ ἀποτρέποντες, ἢ 

35 ἐπαινοῦντες, Tj. χακίζοντες" ἄλλοι τὸ πανταχοῦ χατὰ 

τῶν δύο MPO εἰδῶν, συμβουλευτιχοῦ φημι καὶ 
δικανικοῦ" οὐ γὰρ μόνον ἐν βουλευτηρίοις ἢ. δικαστη-. 
ρίοις δύναται. τὸ ἑαυτῶν ἐνδειπνύναι, ἀλλὰ καὶ παντα- 
χαῦ. ἐξὸν γὰρ χαὶ ἐν πλοίῳ συμβουλεῦσαι ὡς. Τεντία-. 

80 πλος ὁ ᾿Ηλεῖος παρὰ Θουχυδίδῃ τοῖς Πελοποννησίοις". 

60 Ald. προςτάττει,. 61 τὸ ex Per.recepi. 62 Par. καὶ γὰρ xal, 
Ald. καὶ γὰρ, scripsi γὰρ xai. 65 Ald. ἐκ τοῦ. Infra 1, 30. Ald, et 
Par. Tevilazios, Thuc. III. 39. et infr. p. 58. 1. 1. Ald. Tevzianáog. 
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ΕΙΣ XTAXEIX 53 

xal ἡ Onfeiow: καὰ Πλαταιέων δημηγθρία «δικανιχή, xà» 
. μὴ ἐν δικαστηρίῳ. Τὸ τέλος yap Osixvvom* οὐ γὰρ οὖ 
τόποι τὰ. εἴδη γαραχτηρίζουσιν, ἀλλὰ τὰ τέλη. ἡ δὲ 
ἀπόδοσις iv τῷ μέγιστον εἶναί uos δοκεῖ, ἵν᾽ ἢ, πολλῶν 
ὄντων xal μεγάλων᾽ μέγιστον εἶναί uos δοκεῖ" τὰ δὲ 5 
λοιπὰ πάντα μεταξύ" ἐξᾶραι δὲ βουλόμενος τὸ οἰχεῖον 
σύγγραμμα κατὰ παράϑεσιν προηνέγκατο τὸ προοίμιον. 
xai ἐπειδὴ ἄρισται παραϑέσεων, ἐν αἷς τῶν μειζόνων 

' εἶναε δοχούντων χρείττω τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἐπιφερόμενα, 
τοῦτο χἀνταῦϑα ποιεῖ φάσκων" πολλῶν ὄντων καὶ με- 10 

γάλων μέγιστόν ἐστιν, wg xoi Ὅμηρος" πρόσϑε μὲν 

ἐσθλὸς ἔφευγε καὶ ἑξῆς: (1. X, 158.) 

Μαρκελλίνου εἰς τὸ αὐτό, ᾿Ἐπειδή τισιν ἕρ-. 
γον ἦν τὸ διαβάλλειν τὴν ῥητορικὴν, xo ἔλεγον αὑτὴν 
μὴ εἶναι τέχνην, ἀλλὰ διοίκησίν τινα xel πραγματείαν, tb 
xoi δύναμιν καὶ ἐμπειρίαν ; ἕτεροί δὲ ἐπιστήμην , ὁ δὲ 
Πλάτων χολαχείαν, ἔστι δ᾽ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἕπεται μὲν 
δύναμες χαὶ ἐμπειρία τῇ ῥητορικῇ, οὗ μέντοι ἐμπειρία 
ἡ δητορικὴ, ἀλλὰ τέχνη, διὰ ταῦτα Ó Ῥεχνογράφορ xü- 

δυνευούσῃ γέγονε βοηϑὸς τῇ τέχνῃ, μὴ συγχωρήσαρ αὖ- 90 

τὴν φϑαρῆναι ταῖς τῶν᾽ πολεμίων ἐπιβουλαῖρ" τοῦτο δὲὴ 

βουλόμενος ποιῆσαι, ἄντιχρυς μὲν καὶ διαῤῥήδην οὐκ 
εἰσάγει τὸν ὅρον αὐτῆς, δριμέως δὲ καὶ πλαγίως καὶ 
ἐσχηματισμένως ἀποραίνει τέχνην τὴν ῥητοριχήν" τὰ 
γὰρ προσόντα. τῇ ῥητορικῇ τέχνῃ παραβαλὼν, τῆς xot- 35 

vio τέχνης avra δείκνυσι, δύο ταῦτα πραγματευόμενος, 

καὶ τὰ σπουδαζόμενον ἀνύσαι καὶ φεύγειν τὸ δοχεῖν φε- 

λονεικεῖν πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὴν τέχνην. Δεῖ roi- 

yvy πρῶτον ἐξετάσαι καὶ μαϑεῖν ποῖον ὅρον ἀποδιδόασι. 

— 

τὴς κοινῆς τέχνης οἱ διαλοκτιχοὶ φιλόσοφοι' ἐστὶ γὰρ 80. 

οὗτος" τέχνη dari σύστημα ἐκ χαταλήψεων καϑολιχῶν 

καὶ ἐμπειρίᾳ γεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρηστον 

τῶν ἐν τῷ βίῳ" πρὸς τοῦτον óvy τὼν ὅρον ἀποτεινόμε- 



1 

d ! ZXO0AlIA- 

vog παρεμβάλλει τὸν τῆς δητορικῆς ὅρον, καὶ εἰχότως, 

ὥσπερ γὰρ τὸ ὑποχείμενον τῷ ὅρῳ τοῦ ἀνϑρώπου τοῦτό 

ἔστιν ἄνϑρωπος , οὕτω καὶ τὸ ὑποκείμενον τῷ ὅρῳ τῆς 
ὅλης τέχνης τοῦτό ἔστι τἔγνη" τὶ οὖν φησιν. ὁ ὅρος τῆς 

5 ὅλης τέχνης σύστημα. «Σύστημα ἐστιν ἡ ἔκ πολλῶν. 
ὀργάνων συνδρομή" ov ydo ἐξ ἑνὸς" πράγματαρ συνίστα- 
ται τέχμη, οἷον ἡ τεχκτονικὴ οὐκ ἐκ πρίωνος μόνου, ἀλ- 
λὰ δεῖται καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων" dx καταλήψεων, 
Καταληψίς ἐστιν ἡ ἐξ αἰσϑήσεως πίστις καὶ τοῦ ὑπο- 

0 χειμένου μάϑησις" αἰσϑηϑέντες, yag τινες τόδε τι ὄτρει- 
λόμενον τῇ τέχνῃ καὶ χρήσιμον ὃν, ἐχρήσαντο. Καϑο- 
λικῶν, ὅτι περὶ πάσης τέχνης 0 ὅρος. ἐμπειρίᾳ 64 
συγγεγυμνασμένων. ἐπειδὴ δεῖ καὶ χρόνῳ βεβαιω- 

ϑῆναι τὰ καταληφϑέντα παρὰ τῆς αἰσϑήσεως" ἡ γὰρ 
45 μελέτη προστεϑεῖσα εὑρέσεε τὸ τέλειον ἀπεργάζεται. . 

Πρὸς τι τέλος" ἐπειδὴ πάντως χρήσιμος 7 τέχνη τῷ 
22 βίῳ" αἱ μὲν γὰρ τῶν τεχνῶν ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμοι" 

αἱ δὲ ψυχαγωγικαΐ" αἱ δὲ ἄμφω" ἀναγκαῖαε μὲν καὶ 
χρήσιμοι, ὡς οἰχοδομικὴ καὶ χαλχευτικὴ, καὶ γεωργία 

40 χαὶ ῥητορική" ψυχαγωγικαὶ δ᾽ ὡς ζωγραφία καὶ γλυπτι- 
κή" κατ᾽ ἄμφω δ᾽ ὡς μαυσική" αὕτη μὲν οὖν τοῦ ὅρου 
τῆς 0Àne τέχνης ἑρμηνεία. Ἴδωμεν δὲ καὶ τὸν 'Eguoyé- 
γὴν τί φησιν, Πολλὼν ὄντων, διὰ τοῦ πολλῶν τὸ 
σύστημα δηλοῖ, πολλὰ γάρ εἰσι τὰ συντρέχοντα εἰς τὴν 

25 ῥητορικήν" οἷον προοίμια, προκατάστασις, κατάστασις, 
ἀγὼν, παρέκβασις, ἐπίλογος" ἡ εἰς τὰ εἴδη διαίρεσις ; 
δικανιχὸν, συμβουλευτιχῶν, παγηγυρικόν * xol πάλιν ἡ 

᾿ἀπὸ τούτων τομή" τοῦ μὲν δικανικοῦ εἰς χατηγορίαν 

xol ἀπολογίαν, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ, εἰς προτροπὴν 
80 xoi ἀποτρόπὴν, τοῦ δὲ πανηγυριχοῦ, εἰς ἐγκώμιον καὶ 

ψύγον. Καὶ μεγάλων" τὸ μεγάλων προσέϑηκχεν, ὅστε 

64 Ald, ἐμπειρίαρ συγγεγυμνασμϑος. 



ΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 85 

γὰρ καὶ ix πολλῶν μὲν συγχειμένη τέχνη, oU μεγάλων 
δέ" ἕν᾽ οὖν ἐξ ἀμφοτέρων βραβεύσῃ τὸν ἔπαινον τῇ 
ῥητορικῇ προσέϑηκε τὸ μεγάλων, διὰ τὸ ποιότητος καὶ 
ποσότητος κοσμῶν αὑτήν. “Συνίστησν' τὴν ἐχ πολ- 
λῶν ἐδήλωσε σύστασιν, τὴν φύσιν αὐτῆς πιστούμενος. ὃ 
καὶ τέχνην ποιεῖ" τῇ τῶν πραγμάτων ἐχρήσατο τιΐ-. 
ξει. Πρῶτον γὰρ εἰπὼν τὸ 6$ συνίστησι χαὶ δηλώσας 
τὴν φύσιν αὑτῆς ἐπήνεγκε xol τέχνην ποιεῖ" οὐ γὰρ 
ξητοῦμεν πρότερον τὸ ὑποκχείμενον, πρὶν τὴν οὐσίαν 
μάϑωμεν, εἰ ἔστιν" οἷον εἰ ϑεωρήσαιμεν, τὶ ξῶον, οὐ 10 
λέγομεν, ὁποῖος ἵππος, πρὶν γνῶναι, ὅτι ὅλως ἵππος. 
ἐστί, Τινὲς δ᾽ ἐμέμψαντο τὸν τεχνιχὸν, ἐπειδὴ εἶπεν 
ποιεῖ καὶ οὗ δείκνυσιν" εἰ γὰρ noui 66 φησιν, οὐχ ἔστιν. 
ΠΠοιεῖν γάρ ἐστι τὸ πλάττειν τὸ μὴ ὄν" ἀλλὰ λέγομεν, 
ὅτι τὸ φύσιν ἔχον γενέσθαι χαὶ γενέσθαι δύναται, τὸ 15 
δὲ μὴ φύσει ὃν αὐδὲ τὴν τοῦ γενέσϑας ἀρχὴν ἔσχεν. 

οἷον οὐχ ἔχει φύσει γενέσϑαι ϑεόρ: οὐχοῦν οὐδ᾽ ἐγένε- 
τα, ἀλλ᾽ eni ἐστι" χαλῶς οὖν εἶπεν τὸ ποιεῖ: τὸ γὰρ 

δείκψυσεν οὐ πάντως ἀλήϑειαν ἔχεις οἷον εἱ ἀνδριάντα 
ὁρώντες εἴπωμεν, ὅτι ἄνθρωπον δείκνυσιν, ὃν χαὶ βα- 30 

δίζειν ὑπὸ μηχανῆς ἐγχωρεῖε καίτοι εἰπόντες ἄνϑρωπον 

δείκνυσιν, τὴν φύσιν ovx ἀνϑρωπίνην ἐδείξαμεν. Χαλ- 

χὸς γάρ ἐστιν, χαλῶς οὖν τὸ τέγνην ποιεῖ προσέϑηκεν. 
οὐ γὰρ πάντως τὰ πολλὰ χαὶ μεγάλα τέχνην ποιεῖ, ἐπεὶ 

καὶ χαχοτεχνία ἐκ πρλλῶν μὲν ἔστιν ὅτε 97 xol μεγα-35 — 
λων συνέστηχεν' ov μέντοι τέχνη ἐστὶν, οὗ γὰρ ἔγεν τὸ 
χρήσιμον, Καταληφϑέντα τε κατελάβοντο γὰρ ^ 
καὶ ἐνταῦϑα σοφοί τινες, ὅτε δεῖ τὸν δεόμενον τοῦ xo- 
λαχικὸν εἶναι καὶ προϑεραπεύειν τὰς τῶν ἀχροατῶν͵ 

ἀχοάς " καὶ χρησάμενοι! προοιμίοις ϑεραπευτιχοῖς ὠφελή- 30 

65 Ald, πρὸς τό. Par. πρὸς om. 66 Ald. ποιεῖν. Par. 

ποῖ, 67 Ald. oix ἂν, Par. ὅτε." 
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-Ducay* ἄλλοι “δὲ μὴ χρησάμενοι ἐβλάβησαν καὶ ἐντεῦ- 

ϑὲν ἔμαϑον πάντες κεχρῆσθαι προοιμίοις" καὶ πάλιν 

ἑωρακότες ὅτι συμβάλλεται διήγησις, ἐχρήσαντο xoà ὠφε- 
λήϑησαν. 'Ef ἀρχῆς. Οἱ μὲν λέγουσιν," ἐξ οὗ γεγό- 

δινασιν ἄνϑρωποι, ὡς καὶ ὁ Πλάτων φησὶν, ὅτε τὸ λο- 

γικὰν GvveqUn. τοῖς ἀνθρώποις" οἱ δὲ, ὅτε ἄτεχνος ἦν 
ἡ δύναμις αὑτῆφ, καὶ λοιπὸν ἐξηγοῦνται τὸ ἐξ ἀρχῆς» 

ἀφ᾽ οὗ οἱ reyvuxol καὶ σοφοὶ ἄνθρωποι χατελάβοντο 

τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλειαν. 4ηλαδή" βεβαιωσεώς ἐστιν 

400 λόγος, xci συγγυμναρϑέντα 68 τῷ χρόνῳ". μετὰ τὴν 

γνῶσιν καὶ κατάληψιν χρεία καὶ τῆς ἐν τῷ γυμνά- 

ξεσϑαι διατριβῆς. "EvrevOsv αἰτιῶνταί τινες τὸν 4n- 

μοσϑένην, ὡς ἐν τῷ ἐπιταφίῳ. ἔλαττον ἢ χρτὰ τοὺς 

ἄλλους ἐνεγϑέντα λόγους, “καίτοι τὸ τέλειον αὐτῷ προρ- 

45 μαρτυροῦντερ" ἀδύνατον δὲ 65 τὸν αὑτὸν τέλειόν τε xal 

ἀτελῆ κατὰ ταὐτὰ. 7? φαίνεσθαι" ἔστιν οὖν οὐ περὶ 

τὴν τέχνην τὸ ἁμάρτημα; ὡμολόγηται 71. γὰρ τὸ τέ- 

λείον ἔχειν, ἀλλὰ περὶ τὴν γυμνασίαν, ἂν οἷς γὰρ μαλ- 

λον ἡσκήϑη T6 xal γεγύμνασται , ἐν τούτοις διὰ πάντων 

40 ἔδειξε τὸ τέλεδιον, ἐν οἷς δὲ ἔλαττον, τὴν αἰτίαν ἔσχεν. 

Σαφὴ te τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα. Τὺ χρήη- 

σιμὸν αὑτῆς δριξόμενος τὸ σαφὲς προσέϑηχε᾽ τοῦτο δ᾽ 

εἶπεν, αἰνιττόμενος εἰς τὸν Πλάτωνα" οὗτος γὰρ ὃ xal 

μάλιστα τῆς ῥητορικῆς χκαϑαψάμενος᾽ ὡμολόγησεν 4ρι- 

25 στείδην ῥήτορα δίκαιον γενέσθαι, ὡς τῆς τέχνης φύσιν 

23 ἐχούσης. ὠφελεῖν." οὗ γὰρ ἂν ᾿4ριστείδηρ ῥήτωρ ἣν ἀγὰ- 

ϑὸς, εὖ μὴ φύσιν. εἶχεν ὠφελεῖν ἡ δητορικῇή " ὥσπερ 

γὰρ ἐπὶ τῆς κακχοτεχνίας οὐχ ἔστιν εὑρεῖν τῶν μετιόν- 

των τινὰ χρηστὸν , οὗ γὰρ ἔχει φύαιν ὠφελεῖν; οὕτω 

30 xol ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς οὐχ ἂν ἀγαθὸς ἣν, εἰ μὴ τοι- 

68 Ald. συγγυμνασϑέν. 69 δὲ ex Par. recepi, 70 Ald. 

Par. ταῦτα, écripsi zabzd, 71 Ald. ὅμολόγηται omisso sq. yag. 

Moz 1, 24. Ald, καταψάμενος. 1. 28, et p. 57, 1, δ. μεϑιόντων. 
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αὐτὴν εἶχεν ἡ τέχνη τὴν φύσιν" εἰ δέ nore καὶ κακοὶ 
γεγόνασι ῥήτορες τοῦτο oU τῆς 7? τέχνης ἔλεγχος, ἀλλὰ 
τῆς τῶν μετιόντων καχίάς" καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς: ἰατρι- 
κῆς αὐτὴ μὲν ὑγίειαν ἐπαγγέλλεται, τῶν δὲ ἰατρῶν τι- 
vec 7? οὐ μόνον οὐχ ὑγιαίνειν ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ δια- 5 
φϑείρουσι, καὶ ὅμως οὐδεὶς ἔγκλημα τοῦτο χατὰ τῆς 
τέχνης ὁρίξεται, οὕτω xal ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς" οὗ διὰ 
τό τινας εἶναι κακοὺς ἐκβάλλεται τοῦ ?* εἶναι τέχνη, 
ἀλλὰ διὰ τὸ γρησίμον αὐτῆς τέχνη μάλιστα δείκνυται. 

Κὰν ταῖς βουλαῖς xa» τοῖς δικαστηρίοις, 10 
καὶ 7$ πανταχοῦ. Οὐ μόνον τελείαν ὡρίσατο τὴν ἐξ 
αὑτῆς ὠφέλειαν, ἀλλὰ xol ἐν παντοδαποῖς εἴδεσί τε xal 
τόποις γιγνομένην" ὠφελεῖ γὰρ ἐν μὲν δικαστηρίοις, 

τὰ δίκαια ζητοῦσα" ἐν δὲ ἐχχλησίαις καὶ βουλευτηρίῳ 
τὰ συμφέροντα, ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἐγχωμιάξουσα τοὺς 15. 

ἀγαϑούς" τινὲς μὲν οὖν φασιν ὅτι πρὸς τὰ τρία εἴδη —— 
τῆς ῥητορικῆς ἀπαντῶν οὕτωρ εἶπεν. Τριῶν γὰρ ὄντων. 
διχανιχοῦ, συμβουλευτιχοῦ, πανηγυριχοῦ, τόποι τοῦ μὲν 

διχανιχοῦ δικαστήρια, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ ἐκκλησίαι 

καὶ δικαστήρια, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ πολλοὶ, λέγεται 36 — | 

γὰρ xol ἐν παστάδι, καὶ ἐν τάφοις xal ἐν ϑεάτροις" 

ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτε τὸ πανταχοῦ νῦν οὐ σημαίνει τὸ 
πανηγυρικόν" τὸ γὰρ πανηγυρικὸν ἀστασίαστον ἐστιν" 
αὐτὸς δὲ περὶ στάσεως διαλαμβάνει χαὶ λοιπὸν φασιν "E 

ὅτε πανταγοῦ διὰ τὸ πανηγυρικὸν εἴρηται" ἐμ εἰς dy- 35 

xoptov τῶν δύο εἰδῶν. ὁ yàg εἰδὼς ἐν δικαστηρίῳ δι- 
χάσασϑαι, οἷδε καὶ ἐν αἴχῳ καὶ πανταχοῦ. ᾿Αμέλει 

γοῦν 75 ol Πλαταιεῖς ἔξω τοῦ τείχους εὐθὺς ἐδικάζοντο" 

χἀὶ za» ὃ εἰδὼς ἐν ἐχκλησέαις συμβουλεῦσαι οἷδε καὶ 

72 οὗ τῆς Par. αὐτῆς Ald. 75 τινὲς ex Par. recepi. 
7& Ald. 1. 76 Ald, κἀν, ib. ταῖς δικαστηρίοφ. — 76 Ald, 
οὖν. Par. yov, . 7 ᾿ 
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πανταχοῦ" διὸ καὶ τὸν Τευτίαπλον 77 &youev ἐν΄ τῇ τρίτῃ 
ἱστορίᾳ τοῦ Θουχυδίδου εὐθὺς ἀποβεβηκότι τῶν γηῶν 

συμβουλεύοκτα vo 18 ᾿Δλχίδᾳ" ἡμεῖς δὲ λέγομεν, OTt 

οὐδὲν ἄτοπόν ἐστε καὶ τὸ πανταχοῦ σημοίένειν εὸ παγη- 

δ yvgixov* καὶ μὴ ὁμολογεῖν ὅτι περὶ τῶν τριῶν εἰδῶν 

διαλαμβάνει". ἐνδέχεται γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι 3) μὲν ῥη- 

τοριίκῇ πᾶσα χρήσιμός ἐατιν, ἐν τῷδε καὶ τῷδε καὶ τῷδε" 

ἐγὼ δὲ ov περὶ τῶν τριῶν , ἀλλὰ περὶ φόνων τῶν δύο 

ποιοῦμαι τὸν δύγον" τὶ οὖν ἐσίγησε καὶ μὴ τὸ ὄνομα 

40 προσέθηκε; φαμὲν, ὅτι εἰ μὲν τὸ πανηγυρικὸν εἶπεν, 

αὐτὸ μόγον ἐδήλου τοὔνομα" εἰπὼν δὲ τὸ πανταχοῦ, τὴν 

ποιότητα ἔδειξεν αὐτοῦ" πανταχοῦ γὰρ καλεῖται τὸ πανη- 

γυρικὸν, οὗ μόνον ὅτε αὐτὸ xaJ" ἑαυτὸ ἐν διαφόροις 
λέγεται τόποις, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ δικανιχὸν καὶ συμ- 

15 βουλευτικὸν διὰ τοῦ πανηγυριχσῦ γίνεται"; ἀνάγχη γὰρ 

ἐν αὐτοῖς χαὶ τοὺς κατηγοροῦντας διαβάλλειν, καὶ τοὺς 
συμβουλεύοντας. ὁμοίως ἢ ἐγκωμιάξειν fj ψέγειν" εἰ δέ 

τις εἴποι, ὅτι καὶ ἐν πανηγυρικῷ εὑρίσκεται συμβουλευ- 
| qux0v, ὥσπερ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Θουκυδίδου" xe ἐν τῷ 

30 Εὐαγόρᾳ 79 Ἰσοκράτους, οὐχοῦν εἰ διὰ τοῦτό φησι τὴ 
πανταχοῦ σημαίνει τὸ πανηγψρικὸν, ὅτι συμπλέκεται 
τοῖς ἄλλοις εἴδεσιν, ἐπεὶ χαὶ τὸ συμβουλευτιχὸν ἐπι- 
σιλέχεται τῷ" πανηγυριχῷ, ὥφειλε καλεῖσθαι πανταχοῦ. 

φαμὲν οὖν ὅτι τοῦ πανηγυρικοῦ ἐὰν ἐκβάλης τὸ συμ- 
25 βουλευτιχὸν, μένει τὸ πανηγυρικόν" τοῦ δὲ συμβουλευτι- 

κοῦ καὶ διχαγιχοῦ ἐὰν ἐχβάλωμεν ᾿τὸ πανηγυρικὸν, οὐ 
δυνάμεϑα τοῖς δύο εἴδεσι γρήσασϑα.. Μέγιστον ei- 
vai μοι δοχεῖ, ᾿Εγταῦϑα δηλοῖ τὸν σχοπὸν toU βὲ- 
βλίου" καὶ ὅτι ov περὶ πάσης. δητορικῆς διαλαμβάνει, 

80.ἀλλὰ περὶ “μόνης τῆς διαιρέσεως τοῦ πολιτικοῦ ζητήμα- 

77 Ald. Τευτίαπλον. Par. γευτίατλον. vide not, p. δ. 78 
Ald. τόν. 79 Ald, Εὐαγόρου. 
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τος, ὃ ἐν τοῖς δύο μόνοις εἴδοσι περιέχεται" καλῶς δὰ 
εἶπεν μέγιατὸν τοῦτο, ἕνα κἀχεῖνα δείξῃ μεγάλα" μέ- 
γιστόν δ᾽ ἐστιν. τοῦτα τῶν ἄλλων. ὅτι ἐκ μὲν τῶν GÀ- 
λων λόγῳ $9 μόνον ἣν μαϑεῖν τὴν ῥητορικὴν, ἐχ δὲ τὴς 24. 
διαιρέσεως πείρᾳ" οἷον ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς & Ttg λέγοι, ὅτι 5 
μεγάλη ἐστὶν ἡ ἰατρικῇ , ὕγείαν γὰρ περιποιεῖ, λόγῳ μό- 
vov ἀποδείχνυσιν'" εἰ δὲ. διαιρῶν, λέγοι" ὅτι τὸ ϑερμὸν 
πλεονάζον, δῖ τόδε τι ἀπητέλεῖ ἢ ἢ τὼ ψυχρόν, ἢ ξηρὸν, - 

ἀποδείξει κέχρηται μεγάλῃ" εἰ δέ τις εἴποι, διὰ τί δὲ 

συγκριτικὸν μόνον εἶπεν, λέγομεν, ὅτε πρῶτον μὲν 'dr- 10 
τικὸν τὸ τοῖς ὑπερϑετιχοῖς ἀντὶ τῶν συγχριτιχῶν xtyQr- 
σϑαι, ὥσπερ καὶ Θουχυδίδης ἐποίησεν ἀξιολογώτατον εἷ- 

πῶν" ἔπειτα οὗ τοσοῦτον ἐκόσμει τὴν γῦγ πραγματείαν. 

«Δέγω δὲ οὗ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν dq εἴδη" καὶ ἀπὺ τῶν ὅλων εἷς 
μέρῃ" μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο ῥητορικῆς μέρος, ἀλλ᾽ oU περὶ 15 
τρύτων νυνί" mig) * δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν "ζητημάτων διαιρέσεως 

εἰς τὰ λεγόμενᾳ κεφάλαια Q λόγος γενέσϑως 

“Συρεονγοῦ. "Ene τὸ ? τῆς διαιρέσεως ὄνομα 

πολλαῖς τέχναις ἀρμόετεν ταῖς περὶ τῶν εἰδῶν τῆς δη- 

80 AM, λόγων, 81 AM. πλεονάζων, 

4 Ald, περὸ μὴ δ. — 2 Ven, incipit ab iis, quae inferius 
sequuntur in Ald. διαίρεσις δὲ ἐστε λόγος τομὴν ἀκριβῆ τ. V. 
μερὰ εὗκρ, ἀπεργ." ταύτῃ γάρ τοι καὶ διαφέρεε συγκοπὴ διαιρό- 

σεως" ὅτε ἀμφότερα μὲν τέμνουσιν 1& ὑποκείμενα, ἀλλ᾽ ἡ μὲν διαί- 
quis ἕκαστα τὰ μέρη καὶ κατὰ ἰδίαν τέμνει περιγραφήν" ζῶόν τὸ 
εἰ τύχοι, κατὰ ἄρϑρα , καὶ λόγον κατὰ κεφάλαια * ἢ δὲ συγκοπὴ 

κυγκεχυμένας καὶ. ἀδιαρϑρώτους ποιεῖ τὰς τομάς" ἐπειδὴ δὲ τὸ 
τῆς διαιρέσεως ὕνομα πολλαῖς ῥητορικαῖς ἁρμόττει τέχναις, ταῖς τε 
περὶ — — πο — πολιτικοῦ λόγου, καὶ ταῖς περὸ τῶν μεϑύδων, 
ei γυμνάζουσιν ἡμᾶς εἷς τὰ μέρη τοῦ ποζιτικοῦ λόγον, οἵας δὴ γ8- 
γράφασιν ᾿Αριστοτέλης καὶ ᾿Αψίνης καὶ Καικίλιος (Κεκίλ. in cod.) 
καὶ μύριοι ἕτεροι διδασκαλικῶς πάχν, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν, 

) 
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τορικῆς διαλαμβανούσαις καὶ ταῖς περὶ τῶν μερῶν τοῦ 
πολιτιχοῦ λόγου, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν φάσχων, λέ- 
γω δὲ ov τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη" οἱ yag τοι 
περὶ τῆς διαιρέσεως πραγματευόμενοι τῆς ἀπὸ τῶν γε- 

δ γῶν εἰς εἴδη τῆς ῥητορικῆς γέμορ μὲν. εἶναί φασιν τὴν 

ῥητορικὴν, εἴδη δὲ αὐτῆς οἱ μὲν δύο, πραγματικὸν xal 

ἐπιδεικτίχον, οἱ δὲ τρία, δικανιχὸν, συμβουλευτικὸν, 

πανηγυριχόν" εἰσὶ ὃ δὲ οἱ xol τέταρτον προστιϑέασιν, 
ἱστοριχόν. ᾿Δριστοτέλης δὲ δύο γένη τῶν πολιτιχῶν λό- 

40 γων, δικανικὸμ χαὶ δημηγορικόν" εἴδη δὲ ἑπεὰ, προ- 
Γ΄ φρεπτικὸν, ἀποτρεπτικὸν, ἐγχωμιαστιχὸν, ψεχτικὸν, χα- 

τηγοριχὸν, ἀπολογητιχὸν, ἐξεταστικόν" 4 ὁ μόνον, τὸ 
ἐξεταστικόν gua, dv τοῖς ἀχροωμένοιρ. ἐστίν" οἵπερ 
τῶν λεγομένων ἔχαστον ἐξετάζουσι" τὰ δὲ ἄλλα ἕξ ἐν 

45 τῷ λέγοντι" καὶ αὕτη μὲν ἡ ἀπὸ τῶν γενῶν, ἡ δὲ ἀπὸ 

λέγω δὲ οὗ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἷς εἴδη" γένος μὲν εἶναί φασιν 

*. t, Δ. 3 Ven. oí δὲ τέταρτον τούτοις προρευϑέασι , t0 ἴστο- 

ρικόν" “Αριστοτέλης δὲ δύο γένη φησὶν εἶναι τῶν πολιτικῶν λόγων» 
δικανικόν τε καὶ Óuu. 4 Ven. ἐξεταστικόν᾽ τὰ μὲν οὖν fb ἐν 

τῷ λέγοντί φησιν ϑεωρεῖσθαι, τὸ ἕβδομον ἐν τοῖς ἀκροωμένοις» 

οὗ περὶ τῶν λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζουσιν᾽ δρίζεται δὲ αὐτὸ ov- 
τως, ἐξεταστικόν ἐστι κρίσις πγοαιρέσεων ἢ λόγων ἢ πράξεων πρὸς 

ἄλληλα, ἢ πρὸς τὸν ἄλλων βίον ὁμολογούντων ἢ ἐναντιουμένων" 
$ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν γενῶν εἷς τὰ εἴδη διαίρεσις περὶ τούτων δια- 

λαμβάνονσα τοὺς ἑκάστοις προσήκοντας ἀποδίδωσι λόγους" fj δὲ 

ἀπὸ τοῦ ὅλον εἷς μέφη τοιαύτη τίς ἐστε. Τοῦ μὲν γὰρ πολιτικοῦ 

λόγου ὅλου τινὸς ὄντος, οἱ μὲν τέτταρά φασιν εἶναι μέρη, προοῖ- 
piov, διήγησιν, πίστιν ἤτοι ἀπόδειδιν, ἐπίλογον, οἱ δὲ πέντε προ- 

οἰμιον, διήγησιν, ἀντίϑεσιν, λύσιν, ἐπίλογον, οἱ δὲ καὶ πλείονα 

τούτων, ὀνόματα μὲν καινότερα προσεπινοοῦντες ἅπαντες, πρὸς τὰ 

σεόντε μέρη καταντῶντες, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν συστέλλοντες τὴν ποσό- 
τητα, oi δὲ ἐκεείγοντες " μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο (rogis, 
μέρος. Τὴν αὐτὴν ἔννοιαν τῇ ἀρχῇ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήσας 
ἔφη κι v. à, 
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τῶν ὅλων εἷς μέρη τοιαύτη" τοῦ πολιτικοῦ. λόγου ὅλου 
ὄντος, οἱ μὲν ἔφασαν εἶναι μέρη, προοίμιον, διήγησιν, 

ἀντίϑεσιν, λύσιν, ἐπίλογον" οἱ δὲ καὶ πλείω τούτων" 
πλὴν εἰς τὰ πέντε καταντῶσιν οἱ πάντες, κἂν τοῖς ὀνό- 
μασι διαφέρωνται. 5 διαίρεσις δέ ἐστε λόγος τομὴν ὃ 
ἀχριβὴ τῶν ὑποχειμένων μετ᾽ ἐὐχρινείας ἀπεργαζόμε- 
voc' ταύτῃ καὶ διαφέρει συγκοπῆς" ὅτι εἰ xol ἀμφότε- 
pcs τέμνουσι τὸ ὑποχείμενον, ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἕχαστα τὰ 
μέρη κατ᾽ ἰδίαν τέμνει περιγραφὴν, ξῶον μὲν κατ᾽ ἄρ- 
ϑρα, λόγον δὲ xarà χεφαλαια" ἡ δὲ. συγκοπῇ συγκεχυ- 10 
μένας * χαὶ ἀδιαρϑρώτους ποιεῖται τὰς τομάς" τὴν αὖ- 

τὴν δὲ ἔννοιαν τὴν ἀρχὴν ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήσας 

ἔφη περὶ ὧν γὰρ. εἶπεν ἀνωτέρω πολλῶν ὄντων καὶ με- 

γάλων, steQh τῶν αὑτῶν νῦν λέγει" μικρὸν μὲν γὰρ 
οὐδὲ τοῦτο ῥητορικῆς μέρος" οἷδε γὰρ ὡς ἐπιστήμων 7 18 
καὶ τὰς περὶ αὐτῶν τεχνολογίας. πολλὴς ἐξετάσεως δεο- 
μένας. Περὶ dà τῆς τῶν πολιτιχῶν᾽ ξητὴμά- 
των" Ilorixa ζητήματα λέγει πάντα τὰ ὑπὸ τὰς Ót- 

χατρεῖς ἀναγόμενα ? στάσεις, περὶ ὧν xai διδάξει. Ae- 

5 Ald. διαφέρονται. ^6 Ald. Ven. Par. συγκεχυμένους. 7 Ven. 

addit: ἀχριβής. 8 Περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν ζητημάτων διαιρέσεως 

εἷς τὰ λεγόμενα κεφάλαια ὃ λόγος γιγνέσθω. Τὴν τῶν στάσεων πρα- 

γματείαν περὴ ταύτην φησὶ καταγίγνεόθϑαι τὴν διαίρεσιν τὴν τῶν. πο- 

λιτικῶν ζητημάτων εἰς τὰ κεφάλαια πολιτικὰ, καὶ ζητήματά᾽ φησι 

πάντα τὰ ὑπὲρ (scr. ὑπὸ) τὰς δεκατρεῖς ἀναγόμενα στάσεις, ἅπερ προ- 

Ἰόντος ἡμᾶς διδάξει τοῦ λόγου λεγόμενα δὲ. κεφάλαια φησιν, ἐπειδὴ 

oiósv ἐνίους μὲν. συμπεράσματα καλοῦντας τὰ κεφάλαια, ἐνίους δὲ 
ζητούμενα, ἄλλους δὲ πεῤιεχόμενα᾽" καὶ ζητούμενα μὲν πρὸ τοῦ κα- 

τασκευασϑῆναι, συμπεράσματα δὲ “μετὰ τὰς ἀποδείξεις, περιεχόμενα, 

ὡς ὑπὸ τῶν στάσεων τοῦ ὅλου λόγου περιειλημμένα" κεφάλαια δὲ 

ὥς μεγάλα καὶ κυριώτατα τμήματα τοῦ’ λόγον. ὄντα. καὶ γὰρ τοῦ 

σώματος κυριώτατον μέρος ἢ κεφαλή" κεφάλαιον δέ ἐστι μέφος λό- 

γον ἀπόδειξιν ἔχον τοῦ προκειμένου πράγματος, ἐκ νοημάτων καὶ 

ἐπιχειρημάτων συγκείμενον x. τ. à. 59. Ald. ἀναγομέγας:. 
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γόμενα δέ: φήσιν 19 ἐπειδὴ τινὲς μὲν ξητούμενα ταῦτά 
φασι πρὸ τοῦ καταστευασϑῆναι" ἄλλοι δὲ νσυμπερώ- 
σματα μετὰ τὰς ἀποδείξειρ" ἕτεροι δὲ περιεχόμενα, ὡς 
ὑπὸ τῶν στάσεων ἢ τῶν ὁλὼν λύγων περιδιλημμένα, κἂ- 

5 φάλαια δὲ ὡς μεγάλα καὶ χυριώξατα τμήμαξτα5 * τῶν λό- 
γων ὄντα. Κεφάλαιον δέ ἐστὲ μέρος λόγου ἀπόδειξιν 
ἔχον τοῦ πραχειμένου πράγμαξορ, ἐκ νοημάτων τὲ xoi 
ἐπιχειρημάτων συγκείμενον" y δέ γὲ τῶν πολιτικῶν ζη» 
τημάτων διαίρεσις, προηγουμένην μὲν ποιεῖται τὴν εἰς 

40 τὰ κεφάλαια τομήν" οἷον τὸ μὲν στοχαστικὸν εἰς τὰ 
στοχαστικὰ, τὸ ὁρικὸν τ δὲ εἰς τὰ ὁρικὰ καὶ ἑξῆς, παρ- 
ἑπομένην *? δὲ τὴν εἰς τὰ μέρη τοῦ πολιτικοῦ 13 λόγου. 

“Σωπάτρου, yz! διαίρεσις πολλαχὼς ἢ ὡς γένος 

εἰς εἴδη" οἷον τὸ ξῶον εἰς ἄνθρωπον χαὶ ἵππον" ἢ ὡς 
15 ὅλον εἰς ** μέρη. οἷον ὁ ἀνδριὰς εἰς χεῖρας, xai χεφα- 

᾿ λὴν καὶ τὰ λοιπά" ἢ! ὡς οὐσίᾳ εἰς συμβεβηκός" ὡς ἵνα 

εἴπω *5 τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν λευχοὶ, οἱ δὲ μέλανες" 16 

ἢ ὡς συμβεβηκὸς εἰς οὐσίαν, οἷον τὸ λευχὸν εἰς -xUx- 
μον, ψιμύϑιογ" ἢ ὡς εἶδος εἰς ἄτορια". "οἷον. ἄνϑρωπος 

40 εἰς “Σωκράτην χαὶ “Ἀλκιβιάδην, ἢ ἢ ὡς φωνή εἰς διάφορα 

δημαινόμβενα" οἷον ὃ Δζἔἴας εἰς τὸν “Ἰοχρὸν καὶ τὸν 
25 Οἱλέως. Ἐπεὶ οὖν 1$ διαίρεσις πολλαχῶς διὰ τοῦτο 

ngocéÓngxty* οὐ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἴδη καὶ 
ἑξῆς. ΨΨυχαγωγεῖ δὲ τὸν ἀχροατήν ὡς καὶ περὶ διαι- 

25 ρέσεως μέλλων 17 ἐρεῖν" οὐ μέντοι καὶ φέρεταί τι τοι- 
οὗτον Ἑρμογένους * λέγω δὴ περὶ διαιρέσεως ῥητορικῆς" 
πολιτικῶν. δὲ εἴπομεν ** ξητημάτων, ἐπειδή ἐστι καὶ 
φιλόσοφα ; λεγόμενα δὲ χεφάλαια , ὅτι ὥσπερ ἥ κεφαλὴ 

τὸ χῦρος τοῦ σώματος ἔχει παντὸς, οὕτω χαὶ ταῦτα 

10 Ald. φησί. 405 Ald, Par, κτήματα. correxiex Ven, 411 

Ald. τὸ δὲ ὀρικὸν δέ, sq. xol ἑξὴς Ven. om. 12 Ald, παφρεπόμενον. 
15 Ven. πολιτικοῦ om, 44 Ald, ὅλων. 16 Ald. ὡς τὸ λευκὸν τῶν 

ἀνϑρ. οἱ μὲν Δ, 46 Ald, λέλανες. “47 ΑἸὰ. μένων. 48 Ald, εἴπωμεν. 
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τὸ xUpoc τοῦ σύμπαντος λόγου ἔχοντα εἰκότως xtipd- 
λαια λέγονται ἢ ἀντὶ τοῦ βοωμενα. καὶ ϑρυλούμενα 5? 
᾿κεραάλαια" ἄλλοι δὲ διὰ τό τινας τῇ ἐτυμολογίᾳ τού- 

των ἀπασχολεῖσθαι, οὐδὲν δέον." ̓ γραμματικχής γὰρ ἔῤ- 
γον τοῦτο" ἀντὶ Tot οἵω δή sott τρόπῳ προσαγορευό- δ 
μενα xepalaus, Τὸ πολύῦλον τῆς ῥητορικῆς ἐνταῦϑα 
σημαίνει. ἐξ. ὧν διάφορον. T3 διαίρεσιν αὐτῆς ὑποτί- 
ϑεται" ἐπήγαγε δὲ ποίαρ διαιρέσεως" πλειόνων μὲν ov- 

σῶν, οὐκλ ἀναγχαίου δ᾽ OWrog nto) πασῶν εἰπεῖν " ὁ μὲν 

yap Ἑρμαγόρας ?? οὕτω διαιρεῖ" ἔστε τι γένος, λογικὴ 19 
ἐπιστήμη, εἶδος δ᾽ αὐτῆς ἡ .δἠτορική" ὅλον δὲ τῆς ῥη- 
ξορικῆς τὸ δικανιχὸν χαὶ σνμβουλευτιχὸν καὶ πανηγυρι- 
κόν" μέρῃ δὲ τοῦ διχανικοῦ χατηγορία (δὲ) 5 xal anoAos 
ἔα. ᾿ “Ἰολλιδινὸς δ᾽ ἀπριβέστερον ὁρίξεεαι. λέγων" λέγο- 

μὲν τὴ» ῥητοριχὴν γένος, ^*setbog δὲ τὸ δικανιχὸν, ὃλα δὲ 18 
χατηγορίαν xal ἀπολογίαν" μέρη δὲ τὰ χεφάλαιω" ταῦτα 
γάρ οὐχέτι τέμνεται, 33 ἐπειδὴ τὰ μέρη ἄτμητα μένου- 
ew, οὐκ εἰσὶ δ᾽ à ἄτβμητα τοῦ '"Egueyógov τὰ μέρη. Μι- 
χρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο' ῥητορικῆς, Ἵνα μὴ 
δοχῇ ?* διὰ τὸ ἄχβηστον tob πράγματος τὴν περὶ τού- 20 
τῶν 3f καϊζάλελοιπέναι ζήτησιν. διὰ τοῦτοι κἀκεῖνα ἐγ ".- 
— ἀὐσαῤὲ Φούτων νῦν". τῷ cns οὗ 

19 'Ald, ϑρυλλούμενα, Par, ϑρυλούμενα, -20 Par. ad 
marg. “Ἑρμαγόρας γένος ἔλεγε, τὴν, ἐπιστήμην τὴν. λογικὴν, εἶδος 
δὲ τὴν ῥητορικὴν, ὅλον ἕκαστα τῶν εἰδῶν, μέρη͵ γὴν μίαν ὗπό- 
ϑεσιν ,. οἷον. - κατηγορίαν " ἀπολογίαν: .. Mirovxsayog δὲ γέγος μὲν 

τὴν ῥητοῤικὴν, εἶδος δὲ τὸ δικανιχκῶν, συμβουλευτικὸν , κανηγυρι- 

" ὅλον τὴν μίαν ὑπόϑεσιν, μέρη δὲ τὰ κεφάλαιᾳ’ ταῦτα μὲν 
οὖν ὡς περιττὰ κατὰ τὸ παρὸν ἀπεώσατο, eig δὲ τὴν διαίρεσιν , 

TOU πολιτικοῦ ξητήματος καϑῆκεν ἑαυτὸν, ἥτις διαίρεσις ἀπὸ τῶν 

μερῶν εἰς τὰ μύρια γίνεται, μέρη μὲν γὰρ γῶν εἰδῶν αἱ στάσεις, 

μόρια δὲ τῶν στάσεων τὰ κεφάλαια, :21 Post καγηγορία sepsi δέα 

33 γένος ebest ab Ald, et Par,. 23 Ald, τέμνητα 44 Ald, 
δοκεῖ. 25 Ald, a τοῦ, d 

l 
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mol τούτων νῦν ἐδήλωσεν, ὅτι μέλλει καὶ τοεαύτην τινὰ 
πραγματείαν εἰπεῖν. Περὶ δὲ τῆς vow πολιτικῶν. 20 
Πολιτικὸν ζήτημα καλεῖ τὸ ῥητορικὸν πρὸς ἀντιδιαστο- | 
λὴν τῶν T6 ἰατρικῶν. χαὶ. τῶν φιλοσόφων" ταῦτα γὰρ 

δ μόνα περὶ τὰ τῆς πόλεως γίγνεταε πράγματα". καὶ διὰ 

τί ἡ ῥητορικὴ μόνη καλεῖται πολιτικὴ τέχνη, καὶ οὔτε » 
/ φεχτονικὴ, OUTB 3) χαλχευτικὴ, οὔτε T. 37. οἰχοδομική; ὅτι 

οἱ ἄνϑρωποι καὶ τούτων μὲν. ἐχεὶς δύνανται. ζῆν, ῥη- 
τϑριχῆς δὲ ἐκτὸς οὐδεὶς δύναται εἶναι" εἰ γὰρ μήτε πρὸς 

10 τὰ χαλὰ προερεψόμεϑα τοὺς ἀνθρωπούς, μὴ ποτε ἀπο- 
στρέψομεν τῶν φαύλων καὶ εἰ μήτε τῶν ἀδικούντων. 
κατηγορήσομεν ?? μήτο τοὺς συκοφάντας ἐξελέγξομεν" 
καὶ εἰ μήτε. τοὺς ἀγαθοὺς ἐγχωμιάσομεν, μήτε τοὺς φαύ-. 
λους ψέξομεν, οὐδὲν τῶν ἀλόγων. ̓ διοίσομεν ζωων" As- 

4δγόμενα δὲ κεφαλαια" τὰ- " θαυμαζόμενα χαὶ ϑρυ- 
λούμενα. 39. 

Ἔστι δὲ σχεδὸν Ὁ ὃ αὑτὸς τῷ περὶ εὑρέσεως" πλὴν ὅσον οὗ πάντω 

ἔχει τὰ περὶ εἀρίσεως" καὶ πρῶτόν γε ὅτε tig τὸ πολιεικὰν ζήτημα 
ῥητέον. — , 

30 Συριανοῦ. Ὁ τῆς διαιρέσεώς φησι λόχος 7tegom 
πλήσιός. ἐστε τῷ περὶ &ugégamé t ἡ: μὲν οὖν διαίρεσις τὴν. 

3 

BEEN ἅπα- 
——————— EN τῷ "E . ει 5e 

36 Ald. πόλεων. lectio nata er: comperídio scribendi 7. 'sicut 

est in Par. eodem modo peccátum est p. 26, Ald. — 27 ἢ 

Ald. om, — 38 Ald, κατηγορήσωμεν et mor ἐγκωμιάσωμν." 29 

Ald. ϑρυλλούμενα. Par. ϑρυλούμενα. N i 

^ ἃ Ven. Ἔστι δὲ σχεδὸν ὃ αὐτὸς τῷ᾽ περὶ εὑρέσεως. Ὃ περὶ 

τῆς διαιρέσεώς φησι λόγος παραπλήσιός πώς ἔστι τῷ περὶ εὑρέσεως " 
εὕρεσις γάρ ἐστε λόγος νὈημάτων καὶ ἐπιχειρημάτων τὴν ἀπορίαν 

περιέχων" ἣ μὲν οὖν διαίρεσις τὴν ἀπαρίϑμησιν καὶ τὴν τάξιν ἡμᾶς 
διδάσκει τῶν ὑπὸ ἑκάστην στάσιν ἀναγομένων κεφαλαίων, ἣ δὲ εὕ- 
φεσις πλατύτητα καὶ τὴν ἐργασίαν ἡμῖν χορηγεῖ τῶν κεφαλαίων “ 

οἷον 3, διαίρεσις, ἵνα δὲ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ὃ λόγος σαφὴς γό- 
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ἀπαρίϑμησεν καὶ τὴν τάξιν" διδάσκει τῶν ' κεφαλαίων 

ἑχάστης στάσεως" ἡ δὲ εὕρεσις πλατύτξητα καὶ τὴν ἐρ» 

γασίαν χορηγεῖ τῶν κεραλαίών" οἷον ὡς ἐπὶ ὑποδείγμα- 
τος" τὸ ᾿ἐγχώμιον Aj ἡ τοῦ. νόμου εἰσφορὰ. τέμνεται τοι- 

oicds ἢ τοιοῖσδε τοῖς κεφαλαΐοις" ἡ δὲ εὕρεσις τὰ προσ- $ 

ἥκοντα εἰς ἕχαστον χεράλαιον διερουνᾶταν ἐνθυμήματα! 

καὶ ἡ μὲν διαίρεσις ὡρισμένως καὶ acl ὡσαύτως. ἔχει, 

ἡ δὲ " diperie ἀόρισέος ᾿καὶ ἄλλοτὲ ἄλλη, πρὸς τὰς τῶν 
ῥητορευόντων φύσεις μεταβαλλομένη , εὐπορωτέρα καὶ 

ἀσϑενεστέρα 3 γίνεται" διὸ χαὶ, ὡς Πορφύριός φησι; 

. τοῦ “λόγου ψυχὴν ἔγειν δοχοῦντος καὶ ? σῶμα ἡ μὲν 

εὕρεσις τῶν γοημάτων ψυχὴ ἂν εἰκότως τοῦ λόγου λο- 

γίζοιτο" ἡ δὲ ἑρμηνεία σῶμα. Πλήν" τὸ πλὴν τοῦ 

vm, ἐέμψει τὸ ἐγκώμιον ἢ τὴν γόμου ἐσφορὰν τοῖςδε ἢ ToicÓs 

τοῖς κεφαλαίοις, ἢ δὲ εὕρεσις τὰ προσήκοντα εἰς ἕκαστον ἐσθύμημα 
διερευνᾶται" 5 "μὲν διαίρεσις ὡρισμένη ἐστὲ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως Eyes, 
ἢ δὲ εὕρεσις ἀόρισϊός τέ ἐστι xal ἄλλοτε ἄλλη περὶ τὸν ῥητορεύ- 

ovra γίνεται, πρὸς τὰς Tuy λεγόντων ἑκάστοτε βαλλομένη φύ- 
σεις, εὐπορωτέρα τε καὶ ἀσϑενεστέρα γινομένη, διόπερ καλῶς καὶ 
ὃ Πορφύριος ἐν τῇ περὶ τῶν στάσεων τέχνῃ ἐκεῖνο φράζει, ἡλίκον 

jj τῶν νοημάτων εὕρεσις ἐν λόγοις δύναται μηνύων" τοῦ γὰρ λόγου 
ψυχὴν δοκοῦντος ἔχειν καὶ σῶμα, 5 μὲν τῶν νοημάτων εὕρεσις δι- 

καίως ἂν ψυχὴ τοῦ λόγου γομίζουτο ,.5 [δὲ ἑρμηνεία σῶμα , πλὴν 

000» oU πάντα ἔχει τὰ περὶ ἐὑρέσεως. *H οὗν διαίρεσις, ὦ ὡς εἴρηται, 

παρέοικε μὲν τῇ εὑ ρέσει, πηγὴ γάρ τὶς ἐστε TOY ἔν τοῖς λόγοις εὑ- 

ρισπομένων ἐπιχειρημάτων" οὖ, πάντα δὲ xà ἐν ταύτῃ ἐπιδέχεται, 

πολὺ "γὰρ. τὸ πλάτος τῆς ̓οὐρέσεως, καὶ κατὰ ἄνδρα ἴδιον, Gra 

ἀορίρτον ὡς ἔφαμεν οὔσης. Καὶ πρῶτόν γε ὃ᾽ τι ἐστι πολιτικὸν 
ζήτημα ῥητέον" διδασκαλιχῶς πάγν πρότερον. ἡμῖν τοῦ πολιτικοῦ 
ζητήματος παραδίδωσι τὸν ὅρον" ὥστε τήν τ δύγαμιν αὐτοῦ καὶ 
περὶ τίνα καταγίνεται σαφῶς γνῶναι τοὺς ἀκροωμένους. ᾿Ιστέον 

δέ ἐστε, σφόδρα τελείως ἀποδέδωκε αὺν τοῦ ζητήματος Opo», ὡς 

μηδένα τῶν μετ᾽ αὐτὸν φιλοσόφῳν ἢ σοφιστῶν προςϑεῖναί τι ἢ 
ἀφελεῖν τοῦ ὅρου. 2Ald. ἀσεενεστέρα. — 5 ΑἸὰ, τό. Par, καί. : 

Rhetor. IV. 9 
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σχεδόν ἐστι διασάφησις, o4 καὶ παρὰ, Θουκυδίδῃ". Tt- 
" 'λοποννήσσί, τε τὰ πολλὰ. πλὴν. Mgxadiag à. διωίρεσίς 

φησιν “παρέοικε. Jg εὑρέσερς: πηγὴ yaQ Tio ides τῶν, ἐν 
τοῖς λόγοις εὑρισχομέγων.. ἐπιχειρημάτων" QV πάντα. δὲ 

Βτὰ ἐν αὐτῇ ἐπιδέχεται. in χὰρ 10: 'πλάσος, τῆς εὐρές 

qug ἀορίστου. οὔφῃ».. | BEC 

56 ̓ Σῳπάτρου: ᾿ἀντιπίπτον "4 ἐνταῦϑα λέγει" xai χὰρ 
διαιρῶν εἰς ̓κεφρράλαια τὰς στάσεις, οἷον τὸν στοχασμὸν 

2 τυχὸν εἰς παραγραφικὸν, , εἰς ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εἶτα 
40 μὴ δυνάμενος δι᾿ ὁρισμῶν τι τούτων ἔχῳστον ἀποδοῦ- 

yat, ἐπειδὴ οὔτε τῶν γενιχωτάτων οὔτε τῶν μερικῶν 

ἔνι ἀποδοῦναι ὁρισμὸν, ἐφρόντισε σαφηνίας. διὰ τοῦ- 

TO εἰς παράστασιν —X τῶν χεφαλαίων ἀνάγκην 

ἔχει 5 δι᾿ ἐργασίας “αὑτὰ; δεικνύναι, χαὶ ἐπιχειρημάτων, 

15 οἷον ὅτι τὸ παραγραφικὸν τέσσαρας ἔχεε τρόπους. ὅτε 

7 βούλησις xoi ἡ δύναμις διὰ τῶν ἐγχωμιαστιχῶν τό- 
πὼν πρόεισι καὶ ἑξῆς" καὶ ἐσειδὴ τῆς εὑρέσεώς “ἔστεν οὗ 
τῆς διαιρέσεως ἡ ἐργασία καὶ τὰ ἐνθυμήματα, ἀνἀγκαίως 
ὡς τινος ἐγκαλοῦντος, ὡς παρὰ τὸ ἐπαγγελμα" πράττει, 

40 λέγει τὸ ἀντιπίπτον, φάσχων" ἔστι δὲ σχεδὸν ὃ ὃ αὖὐ- 
τὸς τῷ περὶ εὑρέσεως" κοινωνεῖ φησιν ἡ εὕρεσις τῇ 
διαιρέσει ταύτῃ" διαίρεσις μὲν γάρ ἐστι λόγος ἐχ δια- 
φόρων νοημάτων πρὸς ἕν τι τεινόντων τὸ χατασχευαζό- 
μενον, εὕρεσις δὲ λόγος 6 νοήματα διάφορα περιέχων. 

25 Πρόσκειται δὲ τὸ σχεδόν" οὐ γὰρ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξέ- 

ϑετο τῆς εὑρέσεως, ἀλλ᾽ ὅσον τὸ. ὑποϑέσθαι xol, διδά- 

d , διὸ xai ἐπάγει, πλὴν ὅσον οὗ πάντα. ἔγει τὰ ϑυερὶ 
εὑρέσεως " OU yao ὅσα ἂν τις εἴποι μελετῶν, ταῦτα εἰς 
τὸν χαραχκτηρισμὸν τῶν κεφαλαίων͵ εἶπεν 7 ὃ τεχνιχόρ" 

4 AM, ἀντιπίπεων. h. 1. et. paullo inferius. Par. ἀντιπί- 
wr» δ Ald. ἔχειν διεργασία, 6 Ald. λόγον." “ 7 Ald, 
εἴποιον. - 
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eia» ὡς". ἐρὶ τοῦ. Ἱπορίσταξό. τι νεράφραγεῖ σώματι ἐπ᾿ 
ἐρημίᾳς καὶ κρίνφεο; «φόνοι " ἐνταῦϑο γὰρ βραχέα iw- 
ϑυμήματῳ" οἷον παρίφτασο, οὐκοῦν ἐφόνευσας" . καὶ 
πρῶτόν κα ὅτι «ἐστὰ, πολετικόν͵ .3 εἰς. Mwovivevày αὖ- 

ψίττεται,, οὔχ ὡρίσρτο γὰρ ἐχεῖσος ἀρχόμεμος , τί ἐστι 6 

πολιτικὸν ζύτημα;. euros. δὲ κρκὰ. τάξιν πρόεισι: τὸν 
ῥρισμὸν. TOÀ. πολιτικοῦ ξητήματρρ προσφέρων. 

: . 
| Μαρκελλίνου, Ἑζήτησᾶν᾽ ⸗ tiic, τί δήποτε περὶ 
διαιρέσεως. ἐπαγγειλάμενος κεφαλαίων εἰπεῖν R ἐμνήσθη 

yvy τῆς εὑρέσεως, xal λέγομεν , ὅτε ἀντέπιπτεν αὑτῷ" 10 
ἀλλ᾽ οὐ μόνα, τὰ regalia λέγεις ἐκτὸς τῶν νοημάτων" 
ἔστε «δὲ ταῦτα τῆς, εὑρέσεως" διὰ τοῦτο ἠναγκάσϑη, &- 
πεῖν" ἔστι δ᾽ ὃ αὐτός" εἰπὼν γὰρ τοῦτο τὴν πρὸς τὰ 
χεφάλαια. χοενωνίαν τῆς εὑρέσεως ἐδήλωσεν. Et δὲ vip 

εἴποι καὶ διὰ τὶ ὅλως ἐχρήσατο ἐνθυμήμασι, Io λέχομεν, 15 
ὅτε OUX ἠδύνατο ὅρον ἑχάστου κεφαλαίου δοῦναι" οὗ. 
γὰρ ὅροι οὔτε τῶν ἀνωτάτω γενῶν εἰσιν οὔτε' τῶν κάτως-, 
τάτω μερῶν" οἷον᾽ τῆς οὐσίας οὗ δυνάμεϑα γένος εἶ- 
πεῖν, ὅϑεν οὐδ᾽ ὃ ὅρον ἐχ αὐτῆς χυρίως λέγομεν" ἀλλ᾽ 
ὑπογραφῇ 1: ταύτην δηλοῦμεν" οὐδὲ πάλιν τῶν χατω- 39 
τάτω μερῶν ἐστιν εὑρεῖν, διαιρορὰς xci ἰδιότητας" οἷον 

TUS κεφαλῆς τοῦ ἀνθρώπου i ἢ χειρῶν ἢ ποδῶν" διὸ οὖ- 
δὲ C ὅρον πάλιν χυρίως αὑτῶν ὑποδιδόαμεν , 5 ἀλλ᾽ ὑπο- 
γραφήν" φησὶν οὐν αὐτός" ὅτι οὐ περὶ εὑρέσεως λέγω, 14 
ἀλλὰ περὶ χεφαλαίων" οὗ δυνάμενος δ᾽ , ὅρον ἑκάστου 4" 

δοῦναι ἐνθυμηματικῶς αὐτὰ παραδιδοὺς 'δείκνυμε μετὰ 
τῶν χεφαλαίων. τὴν. εὕῤεσιν" ἄξιον δὲ ζητῆσαι τί ἐστι 
χεφάλαιον, καὶ τὶ εὕρεσις * xci τίς ἡ διαφορὰ, xeu 
λαίου “αὶ εὑρέσεως. ἈΚεφάλαιόν ἐστι μέρος λόγου, ἔχ 

8 Ald. πόλεων. cfr. p. 64. 1, 3, 9 Ald, ζητήσαντες. 10 
Ald, ̓ἐνελήμασι. ᾿ * 41 Ald. ὅρος. 42 Ald. ὑπογραφὴ, ταύτην. 

45 Scribendum puto: ἀποδιδόαμεν. 44 Ald, λόγῳ. 
7 5.. 
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πολλῶν ἐπιχειρημάτων συγκείμενον" εὕρεσις δὲ νοημάτων 
εὐπορία" ἀμφοτέρων οὖν neg τὰ ᾿αὐτὰ ὄντων εἰκότως 
ἡ κοινωνία δείκνυται" ov μόνον δὲ κατὰ τοῦτό ἐστιν ἡ 
'χοινωνία, ἀλλ᾽. ὅτε: καὶ τὰ xég aede Xoi τὰ ἐνθυμήμα- 

$ ra: ἁρμόζεον 5 Oui τῇ παρούσῃ ᾿ὑποϑ ἐσει" οἷόν ἐστιν 

ἡμῖν" Μηδείας ηϑοποιΐα,, ΤΓλαύχην' γαμοῦντος Ἰάσονος" 
οὔτ᾽ ἀντὶ τῶν τῆς ἠϑοπουξας χρόνων' δυνάμεϑαι τὰ, τῆς 
ἀνασχευῆς ϑεῖναι 89 κεφάλαια,, οὔτ᾽ ἀντὶ τῶν τῇ Μη- 

δείᾳ πρεπόντων λόγων ὀφείλομὲν. ἐοὺς “Πασιφάῃ πρέπον- 
40 τας λέγειν , ἀλλὰ μόνους τοὺς τῇ "Μηδείᾳ". δὶς Ἰαφορὰ δ᾽ 

αὐτῶν ἐστιν αὕτη" ὅτι ἡ μὲν εὕρεσις ἐπ᾽ ἄπειρόν᾽ τί 

ἐστι χαὶ πρὸς τὴν ἑχαστου δύναμιν. xal φύσιν εὑρίσκε- 
ται" τὰ δὲ κεφάλαια, ὡρισμένην. ἔχει. ποσότητα" ἀμέλει 

γ᾽ οὖν τὴν αὑτὴν ὑποϑεσίν τινες ὁριζόμενοι καὶ τοῖς 

15 αὐτοῖς χρώμενοι. κεφαλαίοις, οὗ τοῖς ἴσοις χρῶνται voi- 
μασιν»; ἀλλ᾽ οἱ μὲν πολλοῖς, ot δὲ ἐλάττοσι, 1Ἶ xal ὅτι 
τὰ μὲν κεφάλαια ἀπὸ τῶν ἀγώνων 18 ἀῤξάμενα. εἰς τοὺς 

27a ἀγῶνας λήγει 19. καὶ ἐν μόνῳ τοὔτῳ τῷ μέρει τοῦ Ao- 
gov. εὑρίσκονται" ἡ μέντοι εὕρεαις ἐν παντὶ μέρει λόγου" 

20 καὶ 9e ἐν roig προοιμίοις ἐστί" καὶ τὴν διήγησιν δι 

' αὑτῆς ἐργαζόμεϑα , καὶ τοῖς ἀγῶσιν αὕτη περιέχει τὰ 

σπέρματα" χὰν τοῖς ἐπιλόγοις φανεῖσα τὸ πᾶν συμπε- 

θαιοῖ τοῦ λύγου" τοῦτο οὖν εἰδὼς ὃ τεχνικὸς ἵνα μῆ 
ψρμίσωμεν τοῦτον ἀγνοεῖν xci μηδὲ μίαν ἡγεῖσϑαι τού- 

25 των διαφορὰν, προσέϑηχε τὸ σχεδόν" ἵνά δι᾽ ἑνὸς ἐγ- 
' ϑυμήματος καὶ τὴν χοινωνίαν χαὶ τὴν διαφορὰν. δρί- 

σηται. Πλήν. Τινές φασιν ὅτι ταυτὸν ἐστι τὸ πλὴν 

τῷ 55 σχεδόν" ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι σαφηνείας ἕνεχα 

μείζονος τοῦτο πεποίηχεν" ἐν μὲν γὰρ τῷ εἰπεῖν σχεδὸν. , 

80 ἐγινώσκομεν ὅτι ἔστε τις αὐτῶν διαφορὰ, , oU μέντοι τὸν 

15 Ald ἁρμόζῳ. 46 Ald. ϑῆναι,, ^17 Ald; ἐλάξτογφι 
18 Ald, ἀγόνων. 19 Ald. λέγειν 30 Ald, τό. 

442 ^ 
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τρόπον Tío δισφορᾶς" d» δὲ τῷ omiv tls ὅσοκ: οὐ 
pu ἔχει τὰ 6QÀ. εὑρέσεως, ἐδήλωαφι,. δεν ἐν τῷ. πον 
σῷ ἐστιν ἡ διαφορά" ἔχομεν δὲ αὐτὰ xoci παρὰ Θουνυ- 
δίδῃ eipriri. Πελοπούνησου τὰ ττὰ &elÀe πλὴν foxo- 
δίας" καΐέξοι ya. εἰρηριὼς 3 Πελοποννήσου" re: τὰ. πολλὰ 5 
ἐσήμανεν, Orb οὗ πᾶσοω 7) ̓ “Ταλοπόννησος" " “δι "μὲν τοῦ 
τὰ πολλὰ sims» σημαίνων τὴν ποσότητα, ὅτι οὗ πᾶσα" 
διὰ δὲ τοῦ πλὴν δηλῶν. τὴν ποιότητα, ποῖα ἦν χωρία τᾷ 
p συνάδονται. τῇ Πλοποννήσῳ. "Kei πρῶτον uiv 
OTt ἐστὶ 23 πολιτιχόν. Τοῦτο eis, Μινουχιανὸν ἄπο- t0 

τείνεται" ἐχεῖνος γὰρ οὐχ ἐπήνεγκεν ὅρον». τοῦ ̓παλιτιχοῦ 

ζητήματος, ἄτοπον, δὲ περὶ τῶν ἀρῶν. τοῦ. ξυτήματας 
τῶν χεφαλαίων εἰπεῖν, πρὶν ἂν περὶ αὐτοῦ διδάξαι τοῦ 
ητήμακος,, τί ποτέ, ἄρα, ἐστι". ζήτημα .δὲ στε πρᾶγμα 
δύο T καὶ πλείονας λόγονς ἐπιδεχόμδνον. ἐναντίου, ἀλ. 15 
δήλοιρ. Πολιτικὸν δὲ λέγουσο τὸ μὴ περὶ τὰς. μεϑόδους 
“τὰς φυσικὰς ὑψισεάμενον, ἀλλὼ τῆς κπορρῆς ἐννοίας xov 

τὴν κρίσινς. Mom (SY 
: 

, . HELM "61 
4 

^ 

ἴξστι τοΐνυν ἀμφισβήξησις λογικῇ ἐπὶ plns , ἐκ τῶν παρ᾽ ἐπάφρριρ 

Ῥιμένων Ἰνόμων ἢ ἐδῶν * e τοῦ ομισϑέγτος δικαίου ὃ 3 M 20 

καλοῦ $ ἢ tov ? συμφέρογτος .ἢ xal πάτον ἅμα. ἢ τινῶν. 3 - τὰ γὰρ 

ἃς ἀληθῶς τὰ xe — καλὸν ἢ, τᾷ τοιᾳῦτα MK 

, οἷς regime. 45: Μ οι : ΓΝ" 

πυριακοῦ, p" πρόχειταὶ διὰ τοῦς TS 
ζαὶ πάγχρατιασζὰς, c οἱ — ἀμφιδβητοῦσι διὰ χει- λ5 

31 Ald, dasiy εἰς τὸ ma. 
4 Ald.49»» 3 τοῦ καλοῦ" ἢ τοῦ Ven. om, ^ 5 Post 

τινῶν. pergit Ven. γένος͵ μὲν τοῦ ὅρου 7 ἀμφισβήτησις, διαφοραὶ 

δὲ τὰ ληιπὰ. πᾶς γὰρ τελείως ἔχων ὅρος. Ax “γένους ἐστὶ καὶ δια- 

φορῶν" ἐπειδὴ xal τῶν ἀμφισβητήσεων αἷ μὲν ἐν λόγοις, αἷ δὲ ἐν 

ἔργοις εἰσὶν, ὡς αἱ τῶν ἀϑλητῶν τϑ καὶ σερατιωτῶν. Ππρορϑεὶς. 



78 ^ A X0AI1A 

pus καὶ" πάλης" ὥσπερ καὶ. ̓σέρατεῶται λαφύρων di 
ὅπλων. bs μέρους. 2 διὰ. τὰ φιλόσοφα, καϑόλον ὄντα 
. σον 00 

τὸ λογικὴ ἐχάρισιν αὐτὴν τῆς προωντεχῆς" πάλιν ἐπειδὴ τῶγ λογικῶν 

ἀμφιφβητήσεων. αἱ, μὲν. καϑόλον ὠσὶν, olei περ oi φιλόσοφοι περὶ 

τῶν καϑρλου! ῥιαλαμβάνουσαι, ᾿ϑεοῦ, νοῦ, ψυχῆς" αἱ δὲ μορικαὶ, οἷ-- 

αἱ πέρ εἰσρ', αἵ περὶ τῶν παλιτικῶν πρηγμάτων, αροσβεὶς πὸ ἐπὶ μέ- 
φους ἐχώρισεν αὐτὴν τῶν καϑόλου ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις καμένριν 

νόμων 5 ἐθῶν". ὃ γὰρ ῥήτωρ τὰ πολιτικᾷ ζητήματα διαπλέχει, τὰς 

πίστεις. x τῶν παρ᾽ ἐκείνοις ἐϑῶν τε καὶ »ὅμωιν ποιούμενος, παρ᾽ 

οἷς ἂν καὶ δημηγοροίη" οἱ μὲν γὰρ. τῶν ἀκροωμένων βραχυλογίᾳ 

χαίρουσι, xal πρὸς πόλεμον αὑτοῖς πᾶσα συντέταχται δίαιτα, ὡς 

᾿Μακεδαιμόνιοι, οἱ δὲ rovg βακρότέρους τῶν λόγω» ἀνέχονται καὶ 
μᾶλλον ἀνειμένοι" τὴν γνώμην ὑπάρχουσιν, ὡς ̓ Αϑηναῖοι' xol τῶν 

δικαστῶν οἱ μὲν móby κέρδος δρῶσιν, οὗ δὲ τὴν ἀλήϑειαν ἔκ πάν-. 
τῶν ζητοῦσι" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολυερόπου v3 τῶν ἀκροωμένων | 

ὑπαρχούσης φύσεώς -τὸ xoà. πρλετείας συμμεϊταβάλλευθαι χρὴ καὶ 
τὸν ῥήτορα ζαῖς ἐκείνων Fed. ἐν. τοῖς λόγοι. ἔστι δὲ νόμος μὲν Aé- 

γος κοσμητικὸς καὶ μετρητικὸς τῶν ἐν "i πολιτείᾳ πραγμάτων, qua, 
᾿ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμων. ἔϑος δὲ γόμιμον ἄγραφον. » ἐκ συλλογῆς 
συνιστάμενον παραδειγμάτων. εἰ γὰρ ἕκαστος, εἰ τύχοι τῶν εὗπο-- 

γϑιέρων ᾿Α4ϑήνησι, παϊδὸς αὐτῷ γεγόνότος τρέφοι τοὺς ϑημότας ἐκ 
loy ἫΝ χρόνων, πρόδηλον, ὡς Μιλτιάδῃ τε καὶ Περικλεῖ καὶ iow 

νελδυϊδύντων ixdoto ὀτἄναγκες , τῷ" ἔϑεε κατακολουϑεῖν" καὶ πάλ 
toot ̓ 4Ιϑήνησι πττὶ  οφορεῖν τῶν εὐπαὶριδῶν' τοὺς παῖδας, ὃ καὶ 
μέχρι ἡμῶν διεσώζετο καὶ τὸ ἀρχαιόδτερὸν, ὡς Θουκυδίδης qno? xge- 

Bor ἀναδεῖσϑαι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ, τριχῶν. Jn τοῦ νομισϑὲέν- 
τος. δικαίου ἢ 3 καλοῦ ἢ συμφέροντος, Τὰ τέλη. τῶν τριῶν ὦ εἰδῶν τῆς 

ἑπτορικῆς ἐμπεριέλαβε᾽ τῷ ὅρῳ τοῦ πολιτικοῦ ξππήματος"" διὰ μὲν 

τοῦ δικαίου τὸ δικανικὸν δηλῶν, διὰ δὲ τοῦ καλοῦ τὸ πανηγυρικὸν, 

διὰ δὲ τοῦ δυμφέρογτος, τὸ συμβοὐλεντικᾶν. ᾿Καλῶς δὲ τοῦ νομιὰ 
σϑέντος προσέϑηκχε" περὶ. γὰρ τοῦ δοκοῦντος i ἑκάστῃ πόλεε δι- 

καίρυ τε καὶ καλοῦ ποιεῖται τοὺς λόγους" ἕτερον δὲ τὸ δοκοῦν πα- 
οὐ τὸ ἀληϑές' οἷον. ἀληϑὲς μὲν δικαιόν. ἐστι καὶ συμφέρον, τοὺς 

ἀρίστους ἄρχειν ἑκασταχοῦ, κῶν Toou πτωχότεροι τυγχάνωσιν , καὶ 
τοῦτο νομοϑετῶν ὃ ϑεῖος Πλάτων ἐν πολιτείᾳ φησὶν, ὡς ov πρότε- 
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ζητήμανα;" Οὐ γὰρ γξητοῦσιν" οὗτοι, b τ υδιφεέδαιμο- 
νἱοὺς συμφέρον ἢ ἢ dixhiov, "wAAd TO πᾶσιν ἀνθρώποις» 

Εἶτα ἐπεὶ καὶ ἰατρῶν ἐστίν du μέρουρ᾽ ξηφήματα: οἷον 

τί μὲν voi ἐν ᾿Ινδέᾳ - συντελεῖ" πρὸς ὑγείαν, τί δὲ' τοῖς 
ἐν ̓Σχυϑίς, ἡ προδέϑηκε "τὸ ἐκ, τῶν παρ᾽ ἑχάστοις᾽ χειμέ- ὅ 
ψων" οὔ γὰρ ἐς τούτων ^: :ἀμφισβητεῦ à ὃ ἐδτρὸς, "ἀλλ᾽ ὃ 
ὀήτωρ" a δὲ πολλακὶς κὰδ ῥήτορες" χαϑολιχὰ μετανέϊ- 
ὑίζονταε, ὡς ὃ ̓ δημόϑένης" οἷον οὐχ ioter ἐπιορκοῦντα 

xoi ψευδόμενον δυύναμεν, ̓ ϑθεβαίαν, χρήσασθαι". καὶ πᾶν 

λιν πέρας yaQ ἅπαδιν ἀνϑρώποιξ τοῦ βίου ὃ 'ϑάνατος" 19 
καὶ παρ᾽ ΑἸϊσχίνῃ" οὐδεὶς γὰρ πώποτε πλόῦτὸβ πονηῤοῦ 
τρόπου $ περιεγένετο" εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι Ἐξ χαϑόλου 
ἐργασίαι τοῦ. ἐπὶ μέῤους ἐγένοντο. 0 γὰρ ἀγὼν ὑπὲρ 
τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀσϑενὴς Φίλιππος, οὐχὶ δὲ, εἰ οἱ ἐπιορ- 

eor at πόλεις μδϑοίμονέσυυνι ; , sob ἂν ἢ οἷ. icit MERI 

ei, ἢ οἱ φιλόσοφοι. βασιλεύσασίν.. "Ojos pivrotdt Εὐπατρις 
δῶν ἡραῦντα (Cod, ἡγαῦντο) πάντως ἐν τοῖς πρὸ ταῦ. χράνοις τοὺς 
ἄρχοντας, καὶ εἰ μήδ᾽ ὁτιοῦν ἀρετῇ διέφερον τῶν ἄλλων" ὕστερον 

δὲ καὶ ἐκ δημιουργῶν. | τἀακεδαϊμόνιοι δὲ τοὺς βασιλεῖς ἐξ “Ἤρα- 

κλειδῶν βροῦντο πάγτως, εἶ καὶ χωλοὶ τὸ Ῥπάρχοιεν | xoi Παυαα- 

γίαν τυραννικώτεροι τὴν ψυχήν" οὕτως τὸ »ομιζόμέκον, xüv ταῖς e 

γομωτέραις πόλεσιν ἐκράτει δίκαιον, ἀλλ᾽ οὗ τὰ ἀληϑὲς" "ἢ καὶ ná»- 

τῶν ἅμα ἢ τινῶν" ἢ γὰρ περὶ δικαίου καὶ καλοῦ καὶ συμφέροντος 

ἅμα TP &ésetir ποϊεῖται τὸ πολιτικὸν ἴήτημα, ἢ περὶ μόνων 
τῶν δύο" ἢ περὶ ἑνός" τὸ y90. ὡς ̓ ἀϊηϑῶς τε καὶ καϑάλου καλὸν 
ἢ τὰ τοιαῦτα ξητῶν οὗ. ᾧποριεῆς. εὐκαίρως. ἐπὶ τῷ ὕρῳ, ὥστε 

λείως 1 ἔχοντι σέμνῶς τε καὶ ἀξιωματικῶρ, τὴν ἐκ Tou ̓φγαντίου ἐπάγει 

ἀπόφασιν, ἥκιστα ῥητορικῇ πρόσήκειν ἀποφαινόμενος τὴν περὶ τῶν 

ὥς ἀληϑῶς Ovrop καὶ καϑόλου οδῆτησιν" φιλοσοφίας δὲ ἴδια τὰ 

τοιαῦτα αἰνιστόμενος, ἥπερ. ror 7εχνῶν τ καὶ , ἐπιστημῶν “τὴ 7 

ὑπάρχουσα γυριώτατα͵ κα Αἰσχύλον" οὗ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ» 

εἶναι ϑέλει" τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκη nol τὸ πρόσωπα 

γίγνεσθαι καὶ πράγματα. 4 Ald. τούτου. Demosth, loci sunt 

Oii IT. p p. 20. et pro Cor p P. 258. 5) Ald. τρόπον E ἐγένετο. 
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“ γοῦντορ. πινἀγγεύφυφιν ἢ οὔ ̓χρδπάλεν Dey κρλῶς φυν- 
᾿βούλευσεν. ud Χαιρῳνείᾳ. ὑπὲρ, ἀρετῆς, ἀποηϑανεῖν" οὐχὶ 

δὲ εἰ ϑνητὸρ ὁ oͤ ἄνϑρωπορ" ὁμοίως χρὶ Aqrivn ξητὼν 
δεξαε, pri. πογηρὸς Δημοσϑένης » «προσέϑηκεν, ὅτι xol 

ᾧ πλουτήσας, οὐχὶ δὲ πότερον, φυσιχῇ. Li πονηρία b καὶ 
μεξαβάλλεαϑαῃ δυναμένη" τὸ “δὲ ix τῶν παρ᾽ ἑκάστοις 
κειμένων. ψόμων τοιοῦτον" . αἷον Auria τὰ qu» 4ϑη- 

φᾳίων, ἐλ νἀᾳχεβδαίμονι, τὰ τῶν «ἀαχεδαιμονίων ἁρμόττει 

— αὔτα γὰρ ἐν Adivai ἐπαιγνεσόμεϑα τὴν ξε- 
0 ψῃλασίαν, οὔτε ἐν “Ἰακεδαίμονι τὸ τοῖς ξένοις ἐν τῇ πό- 

λει διδόναμ ψιετοίκιον" 6 οὔτε “ἰϑενελαΐδας φεύξεται με- 
ποιχίου͵ d'eeqay οὔτε “Αλκιβιάδης, μὴ περιμείνας τὴν 
πανσέληνον". . ἐχεῖψο μὲν γὰρ Atrixov, τοῦτο δὲ. “ακω-. 

᾿χιχόν" εἰ δέ τις χρήσηται χαχόπλαστον ποιήσει τὸ ζήτη- 
45 μα" φυλάττεσϑαι δὲ καὶ τοῦτο χρή" οἷον «ακεδαιμό- 

tap. T ξήξημα. “μελετῶνταρι; "μὴ νφάσει, 9. καὶ. sita ik 
xa — καὶ ἐὐδείβει ν χρήσασθαι, dir γάρ 

— — 

6 Par. ad marg. Ὃ it — * ἀδλεως, εἷς s ἐτέραν οὗ πρός βρα- 
χὺ ἐπιδημῶν," ὡς ξένος, ἀλλὰ τὴν οἴκησιν αὐτόϑι κατακτῃσάμενος, 

ἐλέγετο μέτοικος, καὶ ὑπὸ τούτων ἑκάατῳ ἔτει ̓δραχμαὴ ἐδίδοντο δώ-- 
δεκα, ὅπερ ὠνόμαστο μετοίκιον. " 7 Ald. “ἀακεδαιμόνιοι.. 8 Par. 
ad marg. Φάσις ὄνομά ἔστι δίκης, 5 παρὰ τὸ φαίνειν. τοὺς περὲ 

τὰ βέταλλα ἀδικοῦντας E ἔχουσα γφαφὴν, ἢ κερὶ τὸ ἐμπόριον. κακουρ- 

γοῦντας, ἢ περὶ τὰ ἴλη, ἢ ἡ. δημόσιόν 1) νενοσφισμένους ἢ συκο- 

φαντοῦντας ἢ περὶ τοὺς δρφανοὺς “ξαμάρτάνοντας" κοινῶς δὲ φάσεις 

ἐκαλοῦντο πᾶσαι᾽ oi μηνύσεις τῶν λανϑανόντων ἀδικημάτων. Εἰσαγ- 

γελία δὲ δημοσίας τινὸς δίκης ὅ ὄνομά ἐστιν, ἐπὶ τῶν ἀγράφων δη- 

μοσίων ἀδικημάτων, περὶ ὧν olx εἰσὶ rino, , xa" οὗς τὸῖς &gyov- 
σιν εἰσάξουσιν » ἀλλὰ πρὸς τὴν ̓ βογλὴν καὶ τὸν δῆμον ete. quae 

sunt exesa, Par. 2. post γόμοι, bij pallescere incipit scriptu- 

ra in Par, 4. ; habet lacunam. ^" 9 Par, 4. ἔνδειξις δὲ, εἶδός 

ἐστι καὶ τοῦτο δημοσίας δίκης, ὑφ᾽ ἣν τοὺς ἐκ τῶν νόμων εἰργομί- 

γνοὺς τινῶν ἢ τόπων ἢ πράξεων, εἶ μὴ τούτων ἀπέχοιντο, ὑπῆγον. 
E . 4 a. . 

| 

| 
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ταῦτα" εἰ δὲ χαὶ ημοσθένης ov -«Δοκρῶν μέμψηταὶ λό-. 
yov ἐν τῷ κατὰ Tioxoarove* νόμον εἰσάγοντος Τιμο- 

xparovg, xai ἐν τῷ πρὸς «ἀεπτίνην, ὅτι xal “ακεδαι- 

μόνιοε χαὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ: τῶν. παρ᾽ ἑαυταῖς , διδόασι 

τοιαύτας δωρεὰς, χαίτοι “ταῦτα οὐχ ἐξ ̓ Αττιχῶν νομί- 5 

po» εἰσὶ, χἀνταῦϑα ἐραῦμεν' ὡς καὶ ταῦτᾳ ἐργασία. 

τῶν “4ττικῶν ἐστι. νόμων". εἰ μὲν γὰρ προὔχειτο ξητεῖν 
αὐτῷ , ὅτι Τιμοχράτης μόνον. οὐχ ἐν βρόχῳ τὸν τράχη- 
λον ἔχων νομοϑετεῖ, ὃ ἐχ τοῦ U opum γόμου ἣν ἂν ἡ ἀμ- ' 
φισβήτησις, xol πάλιν εἰ τοῦτο ἦν ἐν τῷ βρὸς Manso" 10. 
ὡς τὸ τῶν ἐφάρων καὶ τὰ τῶν γερόντων τάγμα. οὐ yi 
νεται παρ᾽ αὑτοῖς , ἐχ τῶν «αχωνικῶν νόμων ἡ ἀμ- 
φισβήτησις. wv» δὲ. ταύτων μὲν οὐδὲν ἐστιν, εἰς πίστιν 

δὲ καὶ ἀπόδειξιν. ὡσπερεὶ μεμφάμενος ᾿Αϑηναίων.. τὴν. 
ἑτοιμότητα τὴν πρὰς τὰ νομσϑετεῖν χαὶ τὴν εὐχολίαν 15, 

ἐμνημόνευσε. τοῦ «ἀοκρῶχ λόχον" ὅτι qavtQov. ἐατι παρ᾽ 
αὑτοῖς τὸ γομρϑετεῖν, δῷ καὶ χρηστοῖς ἀεὶ γάμοις. χρῶν- 
ται xal τοῖς αὐτοῖς" “καὶ πάλιν. Aentivn ——— 
ὡς ἀφελόμενον τὰς δωρεὰς τῶν εὑεργετῶμ, εἶπεν ὅτι οὗ͵ 
ἀλλαχαῦ πολῖίτων ** xci "μείζους παρέχουσι τῆς Ate- 20. 

λείας 13 ET , χαὶ τοὺς εὐεργέτας τῶν ἰδιωτῶν δεσπό-- 

τας χαϑιστᾶσιν, ἐθῶν à£. πρόσκειται, ἢ ἵνα ἀρχαίαν. , 

ἀποδείξῃ δητοριχήχ᾽ οἱ γὰρ νόμοι, ἀπὸ, ἔϑαυς εἰφίν" olov 

᾿“Κέκρωψ πρῶτον συνῃγᾳγεν. ἄνδρα. καὶ ̓ γυναῖκο, 0g xe 

διὰ τοῦτο διφνῆς͵ ἐχλήϑῃ" ud τὸ ἀπὰ rOvtQV ἐκράτησεν" 25 
οὕτῳς. καὶ ὁ περὶ μοιχείας όμος, ἐτέϑη." 3] ἅτι BovAo- 
pevog αὐτὴν χοιγὴν ὥσπερ xoi τὴν ἰατρικὴν ἀποδεῖξαε, 

εἶπεν ἐθῶν" οὐδὲ γὰρ πάντες: ἄμϑρωποι νόμους ἔχουσιν 

- 

xel ἄλλως ἔνδειξις λέγεταν πρὸς τὸν ἄρχοντα ὁμολογουμένου dà 
κήματος μήνυσις, oU κρίσεως ἀλλὰ τιμωρίας δεομένου. 410 Ald. 

νὐμσϑειεῖν. .Δὰ Taylor. Praef.ad O?at. adv. Lept. αἱ ἃ. πο- 

λιτεῖαι. 12 Ald. Par. εὐτελείας. "Taylor 1. 1. ἀτελείας, 
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| ἐγγράφους; ἢ πάλιν ἐπειδὴ πολλάχις. ol δήτορες τὸ ἔϑος 
ἀντὶ. νομίμον νπαραλαμβάνόυσιν, ὡς καὶ Δημοσϑένης ἕν 

τῷ περὶ στεφάνου" καὶ ὅτ᾽ ἐμ' τῇ πραγματικῇ τὸ ἔϑος 
ὡς νόμιμον' ἐξετάξεται" ἀλχὰ καὶ ἐν ἀντιλήψει ᾿Αλχι- 

5 βιάδης εἰσάγεται τὰ πὲρὶ Σικελίαν γράψας ἐν ἐχπώμασι, 

xal πρινόμενας ὑπὸ ἔϑους ** διίσχυρίζεται λέγων, ὅτι 

ài νόμος ἐκώλυσεν ἀλλὰ ἔϑὸς ἐπιτρέπει ποιεῖν, ὃ ἃ ἄν τις 

βούλοιτο. Περὶ τοῦ γνομισϑιέντος διχαίου ἢ τοῦ 

χαλοῦ" ἡ σύνταξις οὕτως" ἀμφισβήτησις "λογικὴ ἐπὶ 
40 μέρους" περὶ τοῦ γνομισϑέντος διχαίου ἢ τοῦ χαλοῦ καὶ 

ἑξῆς" τὰ δὲ ἄλλα μεταξύ" νομισϑέντος δὲ ἀντὶ τοῦ 
γόμῳ ** 'τεϑέντος" τὸ γὰρ φύσει χαλὸν xal δίχαϊον χαὶ 

συμφέρον φιλοσόφοις ἀνεῖται ζητεῖν" τὸ δὲ καλοῦ ἢ δε- 

καίου ἢ συμφέροντος οὕτως ἐξηγοῦνται" τρία φασὶν &- 

15 ya, τὰ ποιοῦντα τὴν στάσιν, ὕπαρξιν, ἰδιότητα, ποιό- 
τητα᾽ ἡ μὲν οὖν ὕπαρξις τὸν στοχασμὸν ποιεῖ» ζητοῦ- 
μὲν γὰρ, e γέγονε τὸ πρᾶγμα ἢ οὔ" ἡ δὲ ποιότης τὰς 

ἄλλας ἕνδεκα ποιεῖ στάσεις" ἐπειδὰν γὰρ τὸ ̓ πραχϑὲν. 
δηλωϑῇ xal τί τὸ ζητούμενον, ζητοῦμεν πάλιν, χαὶ εἰ 

26 χαλὸν, ἢ συμφέρον, ἢ δίκαιον" ὅπερ, ἐστὶν οἰκεῖον ποιό- 
τητος" παραλέλειπται τοιγαροῦν ταῦτα τῷ τεχνικῷ, ἣ 
τε ὕπαρξις καὶ ἰδιότηρ" ὃ & ἐστιν ὃ ὅρος 3 zal ὃ στοχασμός" 

διὸ χαὶ ἐλλιπῶς 15 ἔχει O. ὁρισμός " οὕτως δ᾽ ἂν προ- 
αγάγοε τις ἀπταίστως αὐτόν" ἀμφισβήτησις. λογικὴ ἐπὶ 

25 μέρους περὶ ὑπάρξεως: καὶ ἰδιότητος καὶ τοῦ νομισϑέν- 
τος δικαίου ἢ χαλοῦ xo ἑξῆς. Οἱ γὰρ λέγοντες ὅτε oU 
παρέλιπέ τε τῶν στάσεων, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν τριῶν εἶ- 
δῶν τῆς ῥητορικῆς διέλαβε διὰ τοῦ χαλὸοῦ καὶ δικαίου 
xol συμφέροντος. οὗ καλῶς φασιν" τὸ γὰρ πανηγυρικὸν' 

5000 στασιάζεται, ὃ διὰ τοῦ καλοῦ βούλονται τὸν ὁρισμὸν 

43 Ald. ἔϑνους. 14 Ald. »jkov.. Par. νόμῳ. 15 Ald, 
ἐλλιπός: . 0t. y ' LN 2rd " . 

[4 
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περιλαμβάνειν. ἄλλιδς τὲ χὰϊ 6008 σὲρὲ δηνορικῆς. δ᾽ Aó- 

yos; ἀλλὰ περὶ noRtr tx0U ζητήματὸφ" ol δὲ χάλιν λέγον- 

τες ὡς τὰ 16. τρία γένη τῶν ὁτασεὼν ᾿'δηλῶσὰν Ῥϑούλον: 

ται, διὰ μὲν τοῦ χἁλοῦ τὰς διχαϊολογιχὰς, διὰ" δὲ τοῦ 
συμφέροντος τὴν πραγματικὴν ἡλάϑῶνται" ἡ. γὰρ μετά- 5 
ληφις ἐχβολῇ τοῦ ἀγῶνος xol “διαβολὴ οὖσα , οὐδενδὸ 
τούτων μετἔχεν" ἄλλοι ϑέ᾽ φασιν ὅτι δύο" χρόνων ὄντωλ 
τῶν ποιούντὼν τὰς στασειὸ, παῤεληλυϑότος zal uéAAoy- 
τος, περὶ ᾿μὲν "τὸν παρεληλυϑόϊι" αἱ δεχαδύσ᾽ στάσει 29 
δρῶνται" 'τὸν μέλλοντα δὲ Ty πραγματικὴ ἐκληρώσατο" 10 
ὡς οὖν ἰσόῤῥοπος ταῖς λοιπαῖς ὁτάσεσιν, ἐνταῦϑα ἐμνη- 

μονεύϑη" . ὡς ἀπὸ μέῤους τοῦ ὅλου" εἰσὰγομένου" αὐτῆς 
γάρ ἐστι ταῦτα χεράλαια" - καλῶς 'δὲ obror ἔλε; γον, εἰ 
μόνον ἦν πολιτιχὸν ξήτημα ἡ ̓ ἀραγματική" εἰ δὲ ὡς 

φασιν ἀπὸ *7 μέρους τὸ ὅλον. εἶπεν, ἐχρῆν οὕτω προ- 45 
ἐνέγκασϑαι" ᾿ὡσανεὶ περὶ τοῦ διχαίου ἢ τοῦ Ὁ συμφέρον- 
τος οὕτω ᾿γὰρ' ἂν ἐδόχει μέρους Μμεμνῆσϑαε" πρὸς δι- 

ϑασχαλίὰν τοῦ παρόντος" νῦν δὲ ὡς περὶ" τούτων οὔσης 

μόνον "ms ἀμφισβητήσεως ἀπερήνατο". ἄλλως τε οὐδὲ 

τοῦ μεγίστου χειραλαίου. τῆς. πραγμκτιχῆς, xci δι᾿ οὗ 

πᾶσα αὐτῆς ἔστιν ἢ σύστασις, τοῦ δικαίου λέγω, ἐμνή- 

ὅϑη" τὸ γὰρ Xalóv οὐ κεφάλαιον τῆς πραγματικῆς, 

ἀλλ᾽ ᾿ἐπεισαγόμενον τοῖς χεφαλαίοις, ὅπερ οὐδὲ καλὸν. 
ἀλλ ἔνδοξον χἀλεΐται" ἀλλ᾽ οὐδὲ ol λέγονζες τὰ τε: 
λικὰ χεφάλεια τὰ "τρία ταῦτα εἶναι, ἃ dv πάσαις 25 
ταῖς στάσεσιν εὑρεϑήσονται" xal διὰ 'τούτων. ̓ δηλοῦ! 
σθαι τὰς σταϑεῖς, πάσας καλῶς ἀπεφήναντο" ἢγνόη«- 

σαν γὰρ τὲ nor? ἐστι τελικά" "ταῦτα. γὰρ οὖχ ἐν τοῖς 

ἀγῶσιν, 187932" fy τοῖς ̓ ἐπιζόγοις ἐστίν" sd δὲ ζη- ": 

τήματω “τῶν ἀγώνων εἰσίν... lg οὖν ἐπαγγειλάμενος 30 

διαίρεσιν ζητημάτων εἰπεῖν. τοὺς, ἀγῶνας ἀφεὶς τῶν ἐπι- 

λόγων ποιεῖται. μνήμην" «οὗ δὲ λέγοντες, OTt φνσιχῶς 

46 τὰ ex Par. recepi, 47 Ald. ὅπό. — 18. Ald, ̓ἀγνῶσιν. 
Ν 

͵ 
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Ταῦτα τὼ “ἐφάλαιω ἐμπίπρει dv πάσαν. τοῖς στάσεσι, 
λελήϑασιν ὡς οὐχ αἱ xomvel ἔψνοιας Tà ζητήματα, $ 

! τὰς στάσεις ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ αἱ ἐδικαὶ. κατασνευαὶ" ob xag 

5 εἰ xoa rete ἐμπίπτουσιν, οἷον ὅτι καλὸν τὸ κολασϑῃ» 
| vaL τόγδε. ἢ ἀφεϑῆναι ἤ 4j τι τῶν τοιούτων, ταῦτα ζητῇ» 
ματά ἐστιν , ἀλλ᾽ ὅξωϑεν. ἐπεισαγόμενα" τῷ γὰρ bros 
μενα ἀνάγχη ἢ περὶ ὑπάρξεως 5 ἰδιότητας, ἢ ποιῤτητος 

εἶναι" στε eoe ἔχει 9? ἡ προσϑήκῃ. τοῦ" ὁρισμοῦ, 
407 καὶ πάντων Qux ἢ τινῶν, ᾽5 ιαἰξιῶνται τοῦτα" 

οὐδὲ 53 γὰβ δυνατὰν τὸ πασῶν. ἅμα: ἶνας ζήτησιν τῶν 
στάσεων ἢ γὰρ ἂν πᾶσαι- μία εἶεν ατάφειᾳ.» ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τινῶν ἐν ἑνὲ ζητήματι,, πλείους γὰρ ἑκᾷατῃ. εἰρεϑήσεται" 
τὸ οὖν τὰ ἀεγύμεναν". τενὲς μὲν. περὶ τῆς πραγματικῆς 

45 ἀπελογήσαντο τὰν λύγον εἶναι, ὅτι αὕτη vios, καὶ àe 
ἑνὸς χαὶ διὰ πλειόνων ,μελετᾶται κεφαλαόων" ̓  οἵ ταῖς 

ἀνωτέρω περιπίπτουσιν ἁμαρτήμασιν" ἄλλοι, διὰ. τὴν 
ἔγγραφον ι“μοτάληψιν eigo as Boidayrga, .TQUTO, ἥτις 
οὐδέποτε μόνη μελετᾶται, ἀλλ᾽ ἕξερον. ̓ ἐπαναφψόμενον 

40 ἔχει ζήτημα τῇ παραγραφῇ, τὸ τῆς εὐΔυδικέας" τικὲς δὰ 

ὅτι διὰ τὰ τελικὰ κεφάλαιᾳ πεν" τοῦτο" ἃ δὴ ἐν πάσῃ 
εὑρίσκεται στάσει, ἐν ἐπιλόγοις" ἔχεον πῶλον ὅτι; τὴν ἐπι- 

πλοχὴν αἰνιττόμενος τῶν στάσεων λέγει ταῦτα, ὅτι ποὶς 
λάχις 24 πραγματικὴ͵ κατὰ στροχασμὼὸν εὑρίσχεται.. xol 

25 ἀντινομίαν" 25 dora μὲν ἀντενομίαν,: οἷον πατὴρ τὸν 

, υἱὸν ἀνελὼν τυραννοῦντα ἀξιοῖ μὴ γραφεσϑαι, μετὰ 

τοῦ σχήματορ νόμου τοῦτο χελείοντος" χατὰ δὲ αἀτο- 
χασμὸν οἱ βουλόμενοι τὰς πύλας 36 τῷν πολιορχουμέ- 
voy ἐξαίφνης ἀνοῖξαι" xai ἕτεραι, δέ εἰσι στάσεων ἔπι: 

380 "4oxeé* xal Δημοσθένης τὸν παραπρεσβείαρ: μελετῶν, 

19 Ald, ἔγειν. 20. Ald. κοινῶν. — 21 Ald. ob. Par. οὐξὲς 

22 Ald. δυνατῶν. im Ald, et Par. πάντων, veripsi πασῶν. 28 

Ald. maga μία εἶπ. 24 Ald. κατὰ πραχματική, , 38 Ald, 
ἀντινομία. || 26 Ald. πέλας. 

€ 
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ἀνειθέσεις μετάστατικὰς, καὶ ἀντεγκληματικὰς τίϑησι" 
καὰ ὅτι γίνοντάν ἔσϑ᾽ ὅτε αἱ στάσεις ἀλλήλων κεφά» 

λαεα" οὕτως ὅτ᾽ ἂν ἀτελὲϊῖς ἀπὸ πραγμάτων iO αἵ 
τε λογιχαὶ καὶ voaixut ἐμπίπτωσιν" ὅταν δὲ ἀπὸ ῥητοῦ 
3 τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντιϑετιχαὶ μὲν οὐχ &UpE- 5 

O9 noovta:, Ῥομεκαὶ δὲν ὅτ .&y δὲ ἀπὸ πραγμᾶτων, τὸ 
&vaytrtoy^ ἢ παλιν ὅτι μετιὶ τὸν στοχασμὸν, πᾶσαι αἱ 
λοιπαὶ στάσεις τοῖς ἀλλήλων 'χὲραλαίοις μελετῶνται xo^ 

τὰ τὴν τάξιν μόνον ἐναλλαγὴς τινος γενομένηρ᾽ τοῦτο 

οὖν ἐστι τὸ T] πάντων ἅμα 7 τινῶν, τὸ ἐνίοτε ἀλλα ἄλ- 10 

λοις ἐμπίπτειν κεφάλαια" ἢ καὶ ὅτε αἱ ἀντιϑετικαὶ τέσ- 
σαρες στασείς δι᾿ ἀλλήλων μελετῶνται, ἢ ὅτι αἱ κατα. 
Oxtval τῶν στάσεων χοιναὶ καὶ. εἰ μὴ χεφράλαιᾳ εὑρί- 

σχεται, ἀλλ᾽ οὖν ἔγνοιαι ἐχόμεναι. 27 ἀλλήλων ἐμπίλτου.- 
σεν" ἢ ὅτι ἡ πραγματικὴ τὸ μὲν δίχαιον ἔχει 28 διὰ 15 
τῶν. ἀντιϑετικῶν" τὸ δὲ νόμιμον διὰ" τῶν νομίμων" τὸ 

δὲ συμφέρον oroxeorixũs μελετῶμεν * ὡς καὶ Δημοσϑέ- 30 

γῆς ἐν τῷ κατ᾽ Ἀνδροτίωνος, καὶ ἀντιληπτιχὸν τεϑει- 

χὼς ?? κεφάλαιὸν τὸ, φήσει τοίνυν τοῦτον τὸν τρόπον 

ἁπάσας εἰλ ηφέναν τὰς βουλάς" καὶ λύσας μεταληπτικῶς͵ 20 

οὗ “γὰρ εἴ τι πώποτε καὶ ἑξῆς καὶ πάλιν τὴν πρὸ αὖ- 

τοῦ ἀντίϑεσιν κατὰ "9 ἀντινομίαν ἐργασάμενος" ὃ νό- 

μος φησὶ τῇ βουλῇ μὴ ἐξεῖναι καὶ μὴ ποιησάμένῃ τὰς 

τριήρεις αἰτεῖν τὴν δωρεὰν, χαὶ λύσας αὑτὸν κατὰ ῥητὸν 

χαὶ διάνοιαν" ἐγὼ δὲ τοὐναντίον ἡγοῦμαι καὶ dne" xai gvA- 25 

λογισμὸν τέλειον εἰργάσατο, ἀποδεικνὺς ὃ ὅτι ταὐτόν ἐστι 

τὸ 38 ἐρωτῆσαι τῷ αἰτῆσαι" ÓU ὧν φησι" χαίτοι τοὺς μὴ 

αἰτοῦντας, μὴ δὲ λαβεῖν ἀξιοῦντας οὐδὲ ἐπερωτᾷν nooo- 

ἤχει τὴν ἀρχήν" ὅτι δὲ τὸ συμφέρον στοχαστικῶς ἐξετά- 

ξεται, δῆλον ἀπὸ Δημοσϑένους καὶ τοῦτα" πρῶτον μὲν δ0 

.. 37 AM. ἔνιαι ἔχομεν." 28 AM. ἔχειν. 49 Ald, τεϑεικός, 

$0 Ald. χατὰ om, -δ4 Ald; τῷ, ^ | 
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καὶ φιλόσοζοι διὰ λόγων ἀμφισβητοῦσι, καὶ ἰάτροὶ xoi 
γεωμέτραι, καὶ οἵ λουτὸὶ πάντες, ὅσου τὰς ̓ λογίκὰς ἐπι- 
στήμας μετέρχονται, καὶ ἑτέραν προσέϑηκχεν διαφορὰν--“ο--. 

81 εὐταν. "Eni μέρους. Οἱ γὰρ φιλόσοφοι, ov περὶ τὰ 
δ μερικὰ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ χαϑολιχὰ τὸν λόγον ἔχουσι" διὰ δὲ 
τοῦ" ἐκ τῶν παρ᾽ ἑχάστοις κειμένων νόμων, 
ἢ ἐθῶν, διδάσχει ὃ τεχνικὸς, ὅτι προσήχει τὸν ῥήτορα 
τοῖς ἐν ἑκάστῃ πόλει δικαίοις ἁρμόζεσθαι" οἷον εἰπεῖν, 
τὸν ̓Δϑηναῖον ῥήτορα οὐ χρὴ τοῖς ἐγχωρίοις νόμοις μό- 

410 vox : ἁρμόζεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν “αχεδαιμονίᾳ, καὶ 
ἐν. Κορίνϑῳ, καὶ τοῖς ἑκασταχοῦ" ἵνα οὗ ἂν ἀφίκηται 
ἐν ἑτέρα χώρᾳ μεϑαρμόττῃ ἑαυτὸν, χαὶ στοχαζόμενος 
τῶν παρ᾽ ἐχείνοις νομίμων τοὺς λόγους ποιῆται, ** xal 
χαταβαλλῃ “τῷ τόπῳ τὴν τέχνην. εἰ δὲ μὴ, λήσει ἂν 

45 ἁμαρτάνων, εἰ τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πᾶσι γρήσεται. ἢ ἐϑ' v. 
ἐπειδή τινες τὰ ἔϑη ἀναγραψάμενοι νόμους ἐποίησαν,, 
τινὲς δὲ καὶ ἔϑεσι μόνοις καὶ οὐ νόμοις ἐγγράφοις χρῶν- 
ται ὥσπερ οἱ βάρβαροι. Νομισϑέντος. Νόμῳ χρα- 
τήσαντος᾽ νόμῳ γὰρ χρατεῖ τὰ iv πόλει δίχαια. Οἱ 

40 μὲν γὰρ ῥήτορες οὐχ Énovrou*? τῷ φύσει δικαίῳ, ἀλλὰ 
τῷ νομισϑέντι" οἱ δὲ φιλόσοφοι τοῖς φυσιχοῖς" 07 πάν- 
τως δὲ τὸ 44 νόμῳ χρατῆσαν φύσει δίχαιον. Διχαίου, 
ἢ καλοῦ" ἢ συμφέροντος. Daoiv ὅτι λείπει 

τῷ ὅρῳ" ταῦτα γὰρ πάντα ἐχτός ἐστε τοῦ στοχασμοῦ 
45 xci τοῦ ὅρου. οὐ γὰρ ζητοῦμεν ἐν στοχασμῷ περὶ δι- 

χαίου ἢ συμφέροντος ἢ καλοῦ ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο, εἰ ὅλως 
γέγονεν. οἷον εἰ προδέδωχεν Aiazivig Φωκέας" καὶ πάλιν 
ἐν ὅρῳ οὐ 46 ξητοῦμεν περὶ τῶν προειρημένών xega- 

λαί- 

42 Ald. ποιεῖται. Pro καταβάλλῃ legendum videtur μετά- 

βάλλη. 45 Ald. ἔσονται. 44 Ald. Par. πάντας δὲ τῷ νόμῳ. 

scripsi πάντως δὲ τὸν. 456 Ald. xaxov. 46 οὗ ex'Par. inserui. 
* 2 te ^ * J 

/ 



ΕΙΣ ZTAZEIZ e 

λαίων" ἀλλὰ τὴν ἐξέτασιν ποιούμεθα" οἷον ὅτι τέλειον — 
τὸ πεπραγμένον ἢ οὔ᾽ xo) πότερον κλέπεης οὗτος ἢ ἕε- 
ρόσυλος ὁ ὑφελόμενος τὰ ἰδιωτικὰ χτήματα dx τοῦ ἕε- 

ροῦ. άξιον δὲ εἰπεῖν τὸν τέλειον τοῦ πολετιχοῦ ξητήματος 
ὅρον, πολετιχὰν ζήτημα ἐστιν ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ ὃ 

μέρους ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις κειμένων νύμων ἢ ἐϑὼν 
sapi οὐσίας, ἢ ὀνόματος, ἢ τοῦ δικαίου ἢ καλοῦ ἢ συμ- 
φέροντος" τινὲς δὲ λέγουσιν ὃ ὅτι τὰ τρία εἴδη. τῆς Q5r0- 
eue περιέλαβεν ὃ ὃ ὅρος" ἄλλου. δ᾽ ὡς ταῦτα ἀραγματε- 

κὴν μόνη περιλαμβάνει στάσιν ἢ πάντων ἅμα ἢ τα- ιὺ 
νῶν ἐπειδή εἰσιν ὑποθέσεις καὶ μιχταὶ. ὡς αἱ τῶν ψη- 
φισμάτων.. εἰσφοραὶ, συμβουλευτικαὶ ἅμα xol διωιανικαί' 
xal αἱ τῶν νόμων εἰσφοραὶ, συμβουλευτικαὶ xol ἐγχω» 
μιαστικαίς 2n 

Τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκη περὶ τὲ πρόσωπα xol πρά- 15 

γματα εἶναι" ὧν πλείστη δήπου διαφορὰ, ἣν τοῖς ἐπιγνοῦσι dd- 
διον ἤδη τὰς διαιρέσεις συνιδεῖν τὰς εἰς τὰ κοφάλαια τῶν ζητημά- 

τῶν, καὶ ὅσα ὅλως διαιρεῖσθαι δύναται. ᾿ 

«Συρεανοῦ. Τοῦ πολιτικοῦ * ζητήματος γένος τὴν 
ἀμφισβήτησιν ἀποδιδοὺς εὐτάχτως πάνυ διδάσκει ἡμᾶς , 

4 Ven. Τοῦ πολιξ. ζητήμ. ᾿γένος τὴν ug. ὀρισάμενος ε. fr. 
δ. 3., περὶ ποῖα ἄλλα συνίσταται αὐτή. Φησὶν οὖν ὡς περὶ πρό- 
αωπα καὶ πράγματα καὶ καλῶς πάνυ τὸ ἀνάγχη πρ. οὗ γὰρ οἷόν 
τε, πολιτικὴν συστῆναι ζήτησιν, μὴ προσώπου τε by. τ. δ. κι node — 
γματώς τινος γεγονότος, περὶ οὗ 5 ἀμφισβ. συνίσταται" ἄνευ γὰρ 

ϑατέρου ϑάτερον ἀσύστατον" ὧν πλείστη δήπου διαφορά. Οἱ μὲν 
τῶν ἐξηγητῶν ἐξεδέξαγτο προσώπων πρὸς πράγματα $ γὰρ τού- 

τῶν ἀχριβὴς κατανόησις, ὡς αὐτός φησιν, εὐχερεστέραν ἡμῖν τῶν 
“τολιτικῶν ζητημάτων ἀπεργάζεται τὴν διαίρεσιν" τὰ τε ἀδιαίρετα 
wa) διαιρούμενα σαφῶς παραστήσει * μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὐτὸς τῇ ἐξ" 
γήσει ταύτῃ εὐθὺς ἐπενεγκὼν πρώτας μὲν τὰφ πρὸς ἄλληλα δια- 
φορὰς τῶν προσώπων, δεύτερον δὲ τὰς τῶν πραγμάτων. 
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πρόσαπα καὶ πράγματα, περὶ & συνίσταται αὕτη" πᾶς- 

yu δὲ χαλῶς τὸ ἀνάγκη πιρφύσκειτὰι" OU γὰρ. οἷόν τε πο- 
λιτιχὸν συστῆναι ξήτημα, προσώπου. TE ὑφεστῶτος, τοῦ 

διαπραττομένου, . ett πράγματός ruos, περὶ οὗ ἣ 'ἀμ- 

5 φισβητησὶς. ἄνευ. γὰρ ϑατέρον ἀσύστρισον * πλείστην 'δὰ 

διαφοράν. eim: 'προσώπων πρὸς. πρόσωπα. 2o: πραγμά- 

φων. πρὸς πραγμκεα" αὕτη γὰρ. ἀρίστη ἐξήγησιρ' xo 
:ῆς ταῦ τεχνογράφου. βαϑυετάτης ἐπάξιος διανοίας" ἢ 
γὰρ τῶν προσώπων τῇ. χωὶ πραγμάτων ἀχριβὴς κατανό- 

40a εὐχερεστέραν ἡμῖν, ὡς xal αὐτός φησι, τὴν τῶν 
πολιτικῶν ζητημάτων ἀπεργάζεται διαίρεσιν, τὰ τὲ ἀδιαί- 
pera καὶ διαιρούμενα σαφῶς παραστήσει" μαρτυρεῖ 
δὲ xol. αὐτὸς ιταὐτῃ τῇ" ἐξηγήσει, ἀνὰ μέρος" 'ἑχάστην 

διαφορὰν παραδοὺς προσώπων. xal πραγμάτων ᾿ἀλλὰ 
45 χαὶ μὴ ἀναμίξ. 

Σωπά τρου. Μετὰ τὸν ὅῤον τοῦ πολιτικοῦ ζητή- 
ματος ἀκολούϑως καὶ περὶ τῆς ὕλης τούτου διαλαμ- 
βάνει. ὡς γὰρ ὕλη γραμματικῆς τοῦ λόγου μέρη, oUa 
τως τῶν ζητημάτων τὰ “πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα" τὸ 

20 δὲ ἀνάγχη πρὸς Muvovxievóv ἀποτεινόμενος τέϑειχεν, 
αὐτὸς γὰρ βούλεται ζήτημα γίνεσθαι ἐλλιπὲς πῇ μὲν 
προσώπου, πῃ δὲ πράγματος" προσώπου μὲν, ὡς τὸ τίς. 

82 δοκεῖ γὰρ ἐλλείπειν, διὰ τὸ ἀορισταίνειν" πράγματος δὲ 
ὡς ἐπὶ τοῦ συνεχῶς χεχρημέγου τοῖς ι«ἀνδροφόνων κα- 

28 ϑαρσίοις , xoi κρινομένου φόνου" ἐνταυϑοῖ γὰρ ἐξ ὑπο- 
γοίας λέγουσι τὸ πρόσωπον κρίνεσθαι, , ἄνευ πράγμα- 

τος, οὐχ ἀχριβῶς δὲ οὕτοι" αὐτὸ γὰρ τὸ χεχρῆσϑαι τοῖς 
καϑαρσίοις πρᾶγμα ἐστι τὸ γεγονὸς ἐν καιρῷ παρὰ τοῦ 

, , € ἢ , κρινομένου προσώπου καὶ παρέχον ὑπόνοιαν προαγόμε- 
50 vov εἰς ἀπόδειξιν ἀφανοῦς τινος" δοκεῖ. μέντοι καὶ αὖ- 
“τὸς ὁ τεχνιχὸς ὑποκατιὼν ἑαυτῷ ἐναντιοῦσϑαε διὰ τοῦ 

. 3 Ald, διαιρόμενα. ᾿ 
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εὐπον δὲ ἄλλως inéym προσώπου" Pio γὰρ ἐκ προ: 
σώπων οὕτως ἂν γένοιτο' ζήτημα, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστε τοῦτα» 

οὐ γὰρ ἄνευ προσώπον ἐστὶ “τὸ ζήτημα, ἀλλ᾽ ἔχεν μὲν 
τὸ πρόσωπον, ἀόριστον δὲ "καὶ μὴ ἐπιδεχόμενον ἐξέτα- 

σιν, διὸ χαὶ δοχεῖ ἐλλείπειν. ὧν πλείστη δήπου δ 
διαφο edt προσώπων πρὸς πρόσωπα. χαὶ πραγμάτων 
πρὸς πράγματα". TOY γὰρ πάνυ κοινωνούντων καὶ ἡ 

διαφορᾷ, ὡς xvvóg' καὶ λύκου, οὗ τῶν ἑτερογενῶν" προ- 
σώπων. δὲ διαφορὰ, καϑὸ τὰ μέν ἐστι κύρια, τὰ δὲ 
προσηγοριχὰ, tà: δὲ πρός τι καὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν τὰ i0 
μὲν ἔνδοξα xai. διὰ. τοῦτο ἐξεταζόμενω, τὰ. δὲ ἄδοξα 
χαὶ ἀσύσετατον διὰ ταῦπο ποιοῦντα τὸ ζήτημα’ οἱ γοῦν 
χωμάσαντες δέχα xol ἐν τῷ ὀρύγματι xorafAnOérr:g, 
ὑπὸ μὲν πορνοβοσχοῦ τοῦτο παϑόντες, ἀξύστατον ἔχου- 
δὲ τὸ ζήτημα, ὑπὸ “δὲ στρατηγοῦ ἢ φιλοσόφου συνε- 18 
στάμενον. Τὰ μὲν yag. διὰ τὸ ἔνδοξον ἐξετάζονταε, 
τὸ δὲ" ἀμρξέταστον «διὰ τὸ ἄδοξον". ἔσται. δὲ ἀπὸ τῶκμ 
ἐνδύξων ἀντέγχλημὰ «τὸ ζήτημαν τὸ γὰρ εὐδόχεμον  τὸῦ 
προσώπου. δύναται , ἀντεγκαλαῖν τῷ. δικαίως ἐφ᾽. οἷς 
ἠσέλχαενον ἀνῃρῆσϑαι, οὐχ: ὄξι δὲ ζῶ 0 πορυοβοσκὸς, 49 
ἀλλὰ καὶ πραγμάτων ἐστὸ διαφορῶ" ὦ, γὰρ τὸν πεποι- 
ϑύτα αἰτιώμενος ὠντέγχλημᾳ πορήσεν, οὐδὲ ἕτερον. TN 

τιώμενος μετάστασιν, καὶ πάλιν ὃ im. ἐξουσίας ;€ "ἐν -ποῦ- 
fO πρᾶγμα ποιούμενος, ἀντίληψιν, καὶ ὅ. περὶ μέλλον» 
τὸς ζητῶν πραγματιχὴν, καὶ ἁπλῶς ἕχαστάν τι τῶν you» 28 
μάτων τοῦ πράγματος ἀμειβομένου,. ἑτέραν οἶδα γενο-: 
μένην τὴν στάσιν" διὸ καὶ πρόσχειται τὸ ὅσα ὕλως δι. 
αιρεῖσϑαι δύναται". ἕχαστον γὰρ τούτων ἀμδιβόμενον 
χαὶ συνεστηκὸς ποιεῖ. xal. ἀσύστατον " καὶ, ἐπειδὰν συν. 
ἐστηχὸς δειχϑῇ , δότε xpi. διαιρεϑήσεται" καὶ γὰρ ἀνα 30 

τιστρέφει ταύτα εἰ γὰρ «διαιραίται,, συνίσταται" καὶ La 
συνίσταται, διαιρεῖται. 00 
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“Μαρκελλίνου. ᾿Αὐαγκαίως κροσέϑηκε τοῦτο" initis 
δὴ ix τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἡ σύστασις 

τοῦ πολιτιχοῦ ζητήματοφ" ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τούτων 
πληροῦνται τὰ προβλήματα" wv? χαὶ ἡ ἀμφισβήτησις 

δ συνέχειν τὴν μάχην" ἀνάγκη γὰρ τὸν μὲν. πράττειν, 
τὸν δὲ ὑπό τινος πράττεσθαι" εἰ δὲ 4 μὴ οὕτως ἔχοι, 
σῶς δυνατὸν εἴη συνίστασθϑαε ζήτησιν ; οἷον ὃ δεῖνα τόν. 
δὲ τι 'ποιήσας χρίνετιχε" ἢ ὃ δεῖνα τόδε τε xarogÜwcag 
4) ὁπωσοῦν εὐεργετήσας «αἰτεῖ δωρεάν" ἢ naAw ὁ δεῖνα. 

10 τόδε τε συμβουλεύεει. Τῶν δὲ προσώπων καὶ τῶν noue 
γμάτων διττὴ ἡ ἀνωτέρω 5 διαφορά" τὰ μὲν γὰρ av^ 
τῶν ἀφορμὴν πρὸς ἀπόδειξιν δίδωσι, τὰ δὲ συστάσεως 
ἕνεχα παραλαμβάνεται" διαιρεῖται δὲ τὰ πρόσωπα καὶ 
τὰ πράγματα τὰ ἐξέτασιν 'ἐρεδεχόμενα καὶ ὅσα οὐκ 

46 ἐπιδέχεται" ὕλη ydo τοῦ πολιτιχοῦ ξητήματος τὰ foe 
σώπα χαὶ τὰ πράγματα, ὥσπορ τῆς γραμματικῆφ τὰ 
μέρη τοῦ Aoyov.: f2v πλείστη δήπου óiaqopa, 
Τινὲς εἰρήκασι διαφορὰν τὴν ὑπὸ τῶν προσώπων εἰς τὰ 
φράγματα, ἔστε δὲ οὐχ οὕτωρ, ὧν γὼρ κοινωνία πρόσ- 

29 ἐστιν ἀλλήλοις, φούτων χαὶ διαφορὰν εὑρίσχομεν . οἷᾳ 

δὲ οὐχ ὑπάρχει κοινωνία, τούτων οὐδὲ διαφορὰν εἶναι! 
λέγειν καλόν" olov oix ἔστι λίϑου χοινωνία πρὸς ἄνα 
ϑρωπον, οὐχοῦν οὐδὲ 5 διαφορά" ἔστι δ᾽ ἀνθρώπου «κοι 
vovía πρὸς ἕτερα ζῶα, οὐκοῦν καὶ διαφορά" διαφορὰ 

28 οὖν ̓ λέγει πραγμάτων πρὸς πράγματα, καὶ προσώπων 
πρὸς πρόσωπα" εἰ γὰρ πρόσωπον ἕν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 

πρὸς τοὺς χρόνους ἔχει διαφορὰν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἽΜωώ- 
τιάδου" ἄλλος γὰρ εὐδοχιμῶν ὥσπερ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς 

83 λαμπρότητα μεγίστην ἔχων καὶ δύναμιν ἐξετάσεως καὶ 
80 ποιότητος μέγεϑος καὶ κρίσεν προσώπου; ἄλλος δὲ &v 

τῷ δεσμωτηρίῳ ἐξ ἐλέου 7 τὴν σωτηρίαν ϑηρώμενος, 
3 Ald, ὦ ὧν. ἃ Ald. δὲ om, 5 Ald, ἃ ἄνω τέστω, ó AM. Par. οὔτε." 

scripsi οὐδέ, Infra 1, 29, καὶ ex Par. recepi, 7 Ald. ἐλαίου. 



*o EIN ATÁAXEIZ Γ᾿ 
spuv γϑ προαύπον πρὸς ἕτερα πρόσωπα "πέση ὑπάρ» 
zu ὡιαφορώ.. ἣν ταῖς ἐπεγνοῦσιν". τ ἐκ γὰρ. τῆς 
τῶν πρρσώπων καὶ πραγμάτων διαφορᾶς ̂ τὴν διαίρεν 

σιν Φφαιρῶρ διαχρένομαν * ix. δὲ τῆς διριρέφεως τὴν. στῶν 
σεν" olo» μελετῶν λέγει Ἀῤινόμενος φόνου " οὐκ. ἐφό- ἢ 
γευσα" καὶ γνωρίζεις € ὅτι στοχασμός ἐστιν" ἢ nah λέν 
Jue ἄξιον τὸμ παϑῴγτα ἀμύνασθαι, καὶ ποιεῖς ἀντέγα 
πλημα τὴν Grady. Kol ὅλως. αὐ ᾿δεαερ εἐξσϑιοι 

T e di Τὸ yàQ κριιόμεθον πρᾶγμα ἢ, πρόσωλον 
ἢ ἐξέτασιν" κρινόμενον δὲ àéye, τὰ -ἔχαν *? τινὰ 10 

—— *..x0iyesau- δὰ τῶν πραγμάτων. τὰ μὴ 40007 
γημένα καὶ ἔχαντα ἀντίῤῥησαιν, τὰ δὲ ὡμολογημένα xol 
"μὴ ἔχοντα ἀντίῤῥησιν oU: xgiveras*: οἷον. ἐρωράϑη τις 

φονεύων τινά" τὸ πρᾶχμα. αὐκ ἔχει mono; οὔτε πρός 
σωπον, ἁμολογεῖτας γὰρ. ὃ φόνορ᾽ xoi οὖχς ἔχει XQ, Ab 
οὐδὲ ἐξέσασιν, sus s soni γίφεται τόπος" ̓ "πάδων ἐάν 

8 Par. àd márg. M γὰρ toU γνῶναι; » ὅτι ἣ τοῦ Σωκρά- 
τους ποιάτης ἔχδοξός ἐστιν, εὐθὺς εἰ ἐρωτηϑείη, ποίας εἴη σταῖ- 

σεως τὸ ζήτημα καὶ τὸ τοιοῦτον" οἷον dixe νέους κωμάζοντας á 

Σωκράτης ὄρυγμα ποιήσας ὑπεδέβατο, καὶ xolyerat φόνου, ' εὔτοιυ- E 

με ἂν ἀντεγκληματικῶξι φήσω γὰρ ἄξιοι ἦσαν tob. πάϑους" εἰ δὰ" 

“ορνοβοσχὸν ὑποθώμεϑα «τὸν ὑπὸδεδάμεγον εἰς ὄρυγμα, GU συν- 

ἐστηκε᾽ τὸ γὰρ. πρόσωπον ἄδοξον ὃν. ἀμφισβήτησιν cin ἔχει" πά- 
Àn ἐπὶ τῷν πραγμάτων 1 ἐὰν ὅπω, aid μυοῦσα τύραννον ἀνεῖλε, | 
καὶ xolvergs φόνου , μετάληψίς ἐστιν ἢ στάσις". éd», δὲ προβάλᾳ- : 

pot. ἱέρεια μυοῦσα τύραννον. ἀπέκτεινε. καὶ τρέεται ἀσεβείας, ὄρος, ᾿ 

εἰ ἀσέβεια τὸν τύραννον ἀνελεῖν, ἰδοὺ καὶ ἡ ἣ τοῦ πράγματος εἰσ- 
φορὰ γγῶσέν μοι τῶν στάσεων δέδωκεν" πάλιν, dày ὑπόϑωμαι τὸν 
ἀνελόντα; τὸν ἵππαν τὸν ἐκφέρῳτα; συστρατιώτην. ἐπὶ τοὺς πολεμί. - 

ους, δημοσίων κρινόμενον, ἐκ τῆς διαφορᾶς τοῦ πράγματος va 

τοῦ εἰδέναι, τί μὲν δημόσιον , τὸ δὲ ἰδιωτικὸν, ἔχνων, 03« ἀφύστα,- | 

zov, xal ἐπὶ τῶν ἄλλων οὗτῳς. 9. Ald, διαφοράν, 40 ÀM. 
ἔχει. | | 
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Te ἐπὶ τῇ ἑανσοῦ πολλάχις δή. τινὰ καταλαβὼν: yov 
᾿ἀποχτείηῃ j*x&rd' τὸν. παρὰ ημοσϑέψει κείμενον Ψόμον 
οὐ" ηρίνεζαι ἡ ἐπειδὴ ἔξεστιν ny τούτοις ἀνελεῖν, ἐπὶ δὲ 
TOV προσώπων. wo ἐναντίον ἐξέτασεν ἔ ἔχει, καὶ lay xul 

ὃ χρύδιν, roi ὡμολόγηται * Tk $6, ydo μὴ Spolornjive 
οὗ Npiveras, ὥσσαρ φὸ Tig. 

^ Ba» ιδὲ ξήπημα, ἐμόλογημένον. ἔχον ab: πράγμα 
xat μὴ ἔχον" τὸ. πρόσώπον ἱὠμολογηαένον, ᾿ἀσύσεαγρομϑ 
διὰ" Tejdh za πράβωπα τῶν πραγμάτων προέταξε. 2 χαΐ 

40 τον τῶν πραγμάτων πολυνλοτέρων. ὄγτων.. : xab^Acyopey? 
ow .ifovir Om τὸ: ποιοῦν τοῦ ποιϑυμένου ᾿ δεύτερον 

—— “πρῶτος, γὰρ δράσᾳρ διέστηκεν. "εἶτα τὸ πρα- 

you πρᾶγρια o8: ὅτῳ πρόσωπα 'εὐρίσχομεν ἄνευ πράὰ» 

γμάτων συμεανηχὸς «πογοῦντα᾽ τὸ ξήτημα' wie»: ὡς. ἐπὲ 
᾿ἃδ τούτυν τοῦ παραδείγματος, ἐτελευτησέ τίς ἐπὶ σημείοις 

φαρμάκων" φασὶ, ἀνφεγκολοῦσιν. ̓ ἀλλήλδες αἰχμάλωτος καὶ 
μητρυιὰν ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα οὐδὲν ἔχομεν. πεπραγμέ- 

γρν παρ᾽ αὑτῷν, | φλλὰ τὰ πρόσωπά ἐστι. τὰ. πριοῦντα 
τὰ ζήτημας. εὐ τος 

20 τῶν οὗκ προσῴπων τὰ’ ab dou» οἷᾳ —E δύναται 1 ἰδιπάζιοϑαι; 
«τὰ δὲ οὔ" τό πον δὲ͵ ἄλλως ἐπέχει προσώπου 

.ὦΣ pravo. Ka" ' oAov πρόσωπα καλεῖ ἀξοταζό- 
“μενα ? τὰ ἔχοντά τινα ποιότητα" Eme ἡ περὶ τὸ ᾿πρός- 

πον ὕλη γνωρίζεται". οἷον “Περικλῆς, ᾿Αλκιβιάδης, πέ- 
25 vns, 3 πλούσιος y. ῥήτωρ, ̓ ὁτρᾳτηγόρ". τὰ δὲ ἀνεξέταστα 

ποιότητα μὲν ̓οὐδὲ μίαν ἔχει, ̂  ἧς ἄν τίς εὐποῤίαν 
τινὰ ἐν τὶ ἢ ἢ ὑποθέσει σχοίη, ὥσπερ τὰ ἀόριστα, εἰχόγα 

' 1414 AM. ὁμολόγειταὶ, : 1 AH, προρύταξε, 13 AM, πο- 

λὺ ὑλοτέρων. MEN 
4 Ven, δύγασϑαι., 2 ἊΝ ̓δεταζόμενα καλεῖ τὰ Byori ' 

ποιότητά Tiva, 3 Ven, πλούσιος; ἡ πένης, στρατηγὸς, ῥήτωρ, E 
Ven. οὐδεμίαν ἔχει προασκειμέγην, ᾿ 
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δὲ μόνην. προδρφίον.. qu. 5 ὅταν οὖν ἐκ ὑπιοϑίσει πα- 
Qaàsg i 5 ἀνεξέστατονι, :καϑολικὸν ἡ τέχνη παραδίδωσε ᾿ 
ϑεώρημα᾽ ὡς χρὴ πῇ ποῦ πράγματος ἀχολουϑεῖν ποιό- 

τητε, κἀχεῖϑεν περιτιϑέναι τῷ προσώπῳ τὸν χαραχτῆρα" 
ὅποϊον γὰρ ἂν ἢ τὸ πρᾶγμα, χρηατὸν ἢ φαῦλον, τοιοῦ- 5 
TO» καὶ τὰ πρόσωπον, ὡς xol “Σωκράτης βοᾷ" οἷος 6 
βίος, τοωμοῦτος xal ὁ λόγος, αὶ οἷος ὁ λόγος, τοιαῦται 
αὶ αἱ netus 7 

Σωπάτρου, πρώτη διαίρεσις, αὕτὴ τῶν προσώ- 
πων εἰς ἐξεταζόμενα xal ἀνεξέταστα" ἐξετάξεσϑαι οὐχ 10 

ὡς ἔνιοι τὰ ἀμφιβάλλεσϑαι, λέγει", οὐ yàp ἀμφιβάλλο- 

μεν» εἰ Αἰσχίνης ἐν. τῷ παραπρεσβείᾳς ἴ. ἐστὶν $ xq 
γόμενος * οὐδὲ εἰ deriv ἐν τὰ πρὸς «Διπείνην,, 3. Τὸ t 
βαρχος ἐν τῷ κατὰ ΖΤιμάρχου": ἀλλὰ. τὰ ἐξεεάξεσϑαι, ὡς 
ξαὶ διὰ τῶν ἑπομένων γίνεται φανερόμ, τὸ ὕλην. καὶ 15 

ἀφορμὴν παρέχειν τῷ λόγῳ σημαίνει" τουτέστιν ὅτε 

πρὸς ἀπήδειξιν, τοῦ χρινομένου δ' σοντελεῖ: τὸ δὲ ἄλλως 
ev τοῦ eixip. ᾿ξζήτησαν δὲ, "διὲ τί τὰ μὴ ἐξεταζό- 
μενα τόποφῳ δὲ ἔχαντὰ πρασώπον t ὅλως ἐν ξητήματε TáT- ^ 

τεξανὶ καὶ gapén: énuór, voix ἦν͵ δοχεῖν αὐτὸ πεπρᾶν 20 

Ζϑαι μὴ ὄντος τοῦτ δοκοῦντος - “πεποιηχέναι y τοῦτο δὰ δὲ 
ζαὶ μὴ ὕλην nd πρὸς. τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ὁὀὖν “χῆμα 

5 Vep. deri Δ ρα. παραληρϑῇ UT liim, li 
es ἅτε xadol. 3 Tí magadiducur ἡμῖν ΓᾺ ὡς χρὴ —— 

31 κε τοῖς ἀορίστοιρ προσώποις χαρακεῆρα, 
Im πεπφαγμένον; πρόδηλον, ὡς τοιοῦτος ὃ 
ndi Arr προαιρέσεως. Ty δεξιᾶς, 
δὲφ νοσίαν εἶναι καὶ τοῦ πεπραχότος ἐροῦμεν 

"c τὰ Σωκράτης (Ald, et Par, Σόλων) ἡμῖν τὸ 
φιλοσοφίας κεφάλαιον πρὸς ταὐτὸ βλέπων τὸ τοιόνδε συνεχῶς ἐβόα" 
οἷος ὃ Bloc, τοιοῦτος δ᾽ λόγος" οἷος ὃ λόγος» τοιαῦται αἱ πράξεις, 

7 Ald. παρὰ ngssf. ^ 8 Ald. λόγον. Par. κρινομένου. 
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nolo τὸ deíaly yeyevijoDus ? einétuo υὖν i» τάξοι noocd. 
94 που λαμβάνεται. Τὺ γὰρ παρίστωτό Tig ἐπ᾿ ἐρημέαῃ 

ψεασφαχεῖ exipat, ἀπόδμξιν μὲν οὐδὲ 53 ἥγνινα ἔχει 
ἃ τοῦ γεγενῆσθαι τὸν φόνον, ὥσπερ εἰ δημοσϑένης παρε 
" ἐστῶποι καὶ γὰρ ἐπὶ rovrov δυνατὸν λέγειμ, cg εἶκδῳ 
αὐτὸν τοῦτο πεποιηκχέναι, ϑοῤῥοῦντα T) ῥητορινῇῆ καὶ 
φῇ ὀννάμει. ταῦ λέγειν, καὶ ὡς Νριόδημιον ἀνελόνεα. πρό» 
vigav, καὶ ὡς ᾿Δρίσταρχον πεπειχότα ἘΞ γῶν ὁμοίων 

40 ἐπιϑυμητὴν γενέαϑαι" καὶ πάλιν C ὅτι ἀδύνατον τοῦτο τ 

ϑιαπράξασϑοι ᾿Δημοσϑένη τὸν τοὺς αἰχμαλώτους λυσά- 
μένον, ἐὸν "e πόλοως χηδόμενον, τὰν δημαγωγίας 
ἐρῶντω, τὸν σώφρονος βίου 3} φροντίζοντα" ἐνταῦϑαι 
γὰρ τὸ ἐξεταζόμενον ὕλην παρέσχε πολλὴν τοῖς βυυλαμἕω 

4δ᾽ νόιρ. κατηγορεῖν xol συνηγορεῖν! τὸ μέντοι ἄδριστον 
Ou μὲν οὐ χορηγεῖ, τοῦ δὲ αὐυφτῆνας τὸ πρᾶγμα 
᾿ ἀφορμὴ χαὶ γένεσίς dote 

Μαρκελλίνου... ᾿Εμμναζόμενα λέγεε, τὰ ἔχοντα 
“ποιότητα χαὶ χορηγίαν νοημάτων καὶ ἐπιχειρημάτων 

80 τῷ λέγοντι" τὰ δέ τίς ἀόριστον» Ov νοημότων εὐπορίαν 
οὐχ ἔχει" οὔτε γὰρ γένος οὔτε ἀγωγὴ, οὔτε παίδευσις " 
uà τοῦτο αὐδὲ μέα χορηγία ἀπὸ τοῦ προσώπου mpoU. - 
γένεται" ἱστέον δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου πράγματος 
δυνάμεϑα πολλάχις ἐπινοῆσαΐ τινα τῷ προσώπῳ βοὴϑει-- 

8δαν xal ἀφορμήν" ἔχεις παρὰ τῷ Δημοσϑένει τὸ πα» 

ράδειγμα" rxovoy δ᾽ ἐγωγὸ τινὸς οὐδὰμῶς οἵου τε ψεύω 
σασϑαε, ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγοῤὰρ ἕξι, 

δώσοιεν αὐτῷ καρποῦσϑαι'" ἐπειδὴ γὰρ ἄδηλος ἣν ἡ 

ποιότης τοῦ εἰρηκότος, εἴτε ψευδὲς, εἴτε ἀληϑὲρ, τῇ 
δ0 γνώμῃ συνέστησε τὴν ToU προσώπου μαρτυρίαγ ** m» 

9 Ald, δοκεῖ γεγεγεῖσϑαι, 410 Ald, οὔ δεινά. 11 Ald, 
πεποιεικόταα 42 Ald, sovro», 45 Ald, σώφρονα βίον, 44 
Ald, τῇ τοῦ ng. μαρτυρίᾳ, “ 
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stay * t ydo χοινὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων δέοι dots 
xiy, οὗ Φίλιππον λαρβάνειν. ΤΠ όπαν δὲ ἄλλωφ 

ἐπέχει πρροαώπᾳὺ" τὰ γάρ. τίς μάταιην ἔχει τύπον 

προσώπου" χεῖται μὲγ γὰρ διὰ τὴν χρείαν" ἐπειδὴ πᾷν- 
, τῶς δεῖ τὰ πρόβλημα πρόσωπον ἔχειν , ἀργὸν δέ ἔστι 5 

πρὸς ἐξέτασιν". ἐπειδὴ γὰρ éx τῶν ἐγχωμιαστικὼν ἔχει 

φὴν ποιότητα τᾶ πρόσωπα, αἷον γένους, ἀγωγῆς, ἐπι 
τηδευμάτων ; ἐξ ὧν γινώσχομεν, ὁποῖος ἕκαστός ἐστιν, 

ἀφ᾽ ὧν γέγανεν ὃ ἐτράφη, ἢ ἐπετήδευσεν ἢ ἔπραξεν, 
τὸ δὲ τίς πάντων ἀπεστέρηται τούτων, διὰ τοῦτό φα- 49 
μέγ, ἐξέτασιν οὐχ ἔχειν τὸ τοιοῦτον" οὐ μὴν αὑτὸ μό- 

γον ἐξέπεσε τῆς ἐξετάσεως, ἃ ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐξισάζοντα διόὅ- 

low τῶν προβλημάτων οἷον δύο νέοι πλούσιοι εἶδον 

ἀλλήλανς ἀπὸ τῶγ ἀλλήλων οἰκιῶν ἐξιόντας xol' «givov- 

ew ἀλλήλους μοιχείας" δεῖ ὅλου δ᾽ εἶπον, ἐπειδὴ, “μικρά 48 

τις εἰ γένοιτο διαφορὰ , σύστάσιν λαμβάνει, πάντων δὲ 
ὄντων ἴσων 7 ἐξέτααις ἐπιλέλοισπεν * .0 γὰρ. ἂν à ἔτε- 

ρος ἐπενέγκχοι τῶν προσώπων ; τούτῳ καὶ αἰμὸς ἑάλωκε, 

«al λανϑάνει μᾶλλον ἑαυτοῦ κατηγορῶν, οἷς μηδὲν ἔχεν 
λέγειν κατὰ τοῦ U ἑτέραν, à μὴ xa) αὐτὸς φαίνεται πραξαρ. 30 

Τῶν δ᾽ αὖ ἐξεταζομένων ἰσχυφρτάτην μὲν ἔχει δύναμιν τὰ ὧρι» 

σμένα, καὶ εύρια" οἷον ὃ Περικλῆς * ὃ δημοσϑένης καὶ τὰ τοιαῦτα. 

Συρδιανοῦ. '"Exra * pl» vdg ὅλας τῶν προσων 
πων διοιιφορὰς παραδίδωσι" τὴν δὲ πρωτίστην. τοῖρ ew 
μένος ἀποδίδωσι xal κυρίοις τάξιν, διὰ δύο αἰτίας" 35 

ὅτι δὲ πῶσα ἡ περὶ αὐτῶν ὕλη πρόδηλος ? ἐκ τῆς ἧστο: 

4 Ven, οἷον ὃ Περικλῆς ὁ 4. x. s. τοιαῦτα non habet. 3 

Ven. ἑπτὰ μὲν τὰς ὅλας διαφορὰς ἡμῖν παραδίδωσι τῶν προσὼ- 

πων, τὴν δὲ πρῳτίστην ἀποδ. τάξιν τ, ὧρ. καὶ τοῖς κυρίοις διὰ 

δύο ταύτας αἷτίας. 8 Ven, πρόδηλός ἐατιν ἐκ τῆς ἵστορέας, 

γένος, ἀγωγὴ, ῥπιτηδεύματω, πράξεις. ᾿ Καὶ διότε τὰ κύρια, ὡς καὶ 

αὐτὸς ὑποκατιὼν ἐκισημαένεται; πολλοὺς ἐπιδέχονναι μὲν τρόπους 



90 JXOAIA .. 
ρἷας, olov γένας, ἀγωγὴ, xol τὰ ἑξῆς, καὶ ὅτι. Χχαὶ, qal 
λοὺς ἐπιδέχεται. τρόπους" ὃ γὰρ Περικλῆς εὐ τύχοι. πα- 

ραληφϑεὶς,. 4 ὡρισμένον τέ ἐστι πρόσωπον, καὶ πρός Tw 

πατὴρ 24e xol δεσπότης , aci ἠϑιχὸν , φιλόχολις * yàg 

5 xol ῥήτωρ * ὃ γοῦν Θουκυδίδη παραλαβὼν. αὐτὸν EU- 

ϑὺς 9 ἐχ τῆς τοῦ προσώπου. ποιότητος , ' τὸ ἀξιόπιστον 

. αὑτῷ περιτίϑησι λέγων , χαΐτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὁρ- 

Y γίξεσθε , ὃς οὐδενὸς ἥττων [4 εἰμὲ, γνῶναί T& τὰ δέαντα 

καὶ ἑρμηνεῦσαι Md ταῦτα; φιλόπολές᾽ τε χαὶ γρημάτων 

40 χρείσσων. εἰ uiv οὖν ἔνδοξα, εἴη τὰ κύρια πρόσωπα, 

συστατιχῶρ χρησόμεϑα τῇ περὶ αὑτῶν ὕλῃ" εἰ δὲ ἄδο- 

$e, 9? οἷον Φιλοχράτης 3j ̓ Φρόνων ἢ. ̓ἀριστογείτων », ἐξ 

τῶν ἐναντίων e διαβαλοῦμεν ἐπιχειρημάτων. | 

Σ ὠπάτρους Καλῶρ : τῷ ὡρισμένα. πρᾷσκειται τὸ 

15 κύρια". τοῦτο di: φῆσιν, ὅτι τοῖς κυρίοις, δεῖ πρασκεῖα 

τῇ τῶν προσώπων. τάξει" ὃ γὰρ Περικλῆς», εἰ τύχοι; παραληφϑεὶς 

æ. T. 4. 4 Ald. magagOs; 5 Ven, Kol ̓ φιλόπολις Zr] à 

xoi προσηγορικὸν » στρατηγὸς yàp καὶ ῥήτωρ; δ γοῦν Θ pan. 

& εὐθὺς Ven, em, ^ 7 Ven, judo» οἴομαι εἶναις ' € Ald, ἐρ- 

μηνεῦσες 9 Ven, ἄδοξοι. ,U Ven. δῆλον ὅτε διᾳβαλ... Par. 

ad marg, «Ὠρισμένα καλεῖται, ὧν ἥ ποιότης ἐν ταῖς ἱστορίαις ὥρι- 

σται, καὶ δηλά ἐστιν αὐτοῖς τὰ πεπραγμένα , καὶ παρὰ ταῦτα oUx 

ἔστιν ἕτεράν τι εἰπεῖν, οἷο» περὶ" Δημοσθένους οὐκ ἂν εὔτοιμεν, ὡς 

ἀνδρεῖος ἤν, τῶν ἱστοριῶν. δεικνυονσῶν, ὡς ἐν ταῖς μάχαις. ἐλειπδ-. 

τάχτει, καὶ περὶ Περικλέους οὐδεὶς ἂν. εἴποι,ν. ὧρ ἥν. ταπερὰς,, νεοῦ 

φρονήματος uiro δεικνυμένου. ἐκ τῆς ἱστρρίας.. τὰ. δὲ. “ύρια δύο 
ἀφορμὰς ἔχει λόγων, μίαν. μὲν τὴν. ἀπὸ τοῦ πρώγματος,. ἐφ᾿. ᾧ 

“ρίνετας μοϊχεία͵ τυχὰν ἢ προδοσία, ἑτέραν. δὲ rp. Horà, τῆς. larogi- 
ας λέγογτες γὰρ τυῃχὰν κατὰ Δημοσϑένους, ᾧς προδάτης, ἀμφατέ- 

ρωϑεν. ἐπιχῳρήσομεν, τοῦ τε ἀπὸ τοῦ παράντος πράγματος, ὅτε 

εἰκόνα αὐτοῦ ἔστησε Φίλιππος ἢ τι τοιοῦτον, τοῦ. τε ἀπὸ τῆς ἵστα- 

ρίας, ὅτι χρημάτων. ἵγεκα πᾶν ποιεῖ" ἀπέδοταᾳ ζιειδίᾳ “τὸν ἀγῶνα 

«ριάχογτα μνῶν, ὃ ἸμΜειδίας ἄρας — reliqua, desunt, . 
« "m 

bj 
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σϑαε!ῖξ xmi τὴν ἀπὰ τῆς ἱστορίας διάγνωσιν. εἰ γὰρ 85 
μὴ τοῦτο οὐδέ τινα. ὕλην 'σιαρέξει. τὸ χύριον ἄγνωστον 
0», εἰ μήπου κατὰ τὸν παρευϑὺς χαερὸν ὁ περὶ αὖν 
τοῦ γίγνοιτο λόγος ἐν eidode* πλὴμ καὶ οὕτως ἱστορίας ᾿ς 
χρεία τῶν ἤδη *^ πεπραγμένων αὑτῷ" ἃ καὶ ἀμεταχίνητα 5 

δεῖ φυλάττειν, ἵνα "τυχὸν V μὴ Σωχράτην ῥήτορα εἰσ- 

ἀγάγωμεν, ἢ Δημοσϑένην᾽ φιλόσοφαν ἢ φιλόπολιν Φρύ- 
γωνα. Ζπεῤιιιλὴῆν δὲ καὶ δημοσϑένην εἰς ὑπόδειγμα παρ- 

ἔλαβεν, ὡς ἐπαμφατερίζαντα. πρός τε émaiyom καὶ ψό- 
γον, xai περὶ wi» Δημασϑέγους μιχρὸν ἔμπροσθεν εἴ- 19 
θῆται. ἸἸΠεριαλὴν δὲ δυνατὸν. zal ἐπαινεῖν cnó τε τῆς 
μεγαλοφυΐας καὶ ὅτε φιλόπολις" χαὶ “πάλεν ψέξαι ὡς τὰ 

σπέρματα τοῦ Πελοποννησιακοῦ παρεχόμενον πολέμου" 
τὰ χύρια δὲ σρούταξε *^ ri» ἄλλων ὡς πολυυλότερα᾽ 35 
καὶ ὅτι τὸ 3^ ἀπ᾽ αὐτοῦ πολλάχις τοῦ πράγματος ὕλην 15 
χορηγεῖ ὡς. ἐπὶ. ̓ Αλεξάνδρου καὶ" “ημοσϑένουφ" οἷον 

ἔγραψὸν ᾿4λέξανδρρᾳ μετὰ rip degsiow κίκην, ὧς. εὕραιεν 
ἐν roig λογισμοῖς Δαρείου πεντήκοντα τάλαντα εἰληφότα. 
Δημοσθένην, καὶ xgivetox παρ᾽. "prelo προδοσίας 
Δημοσϑένηρ" τοῦτα ydQ. καὶ πὰ "τῆς lorcœis⸗ καὶ ἀπ᾽ 30 
αὑτοῦ πράγματος ὕλην χορηγεῖ" ἐχϑρὸς γὰρ ̓ ἀδέξανδρορ, 

οἷα πρότερόν᾽ καὶ Φίλιππος: ᾿ἀδηναίοιε' καὶ. διὰ Tru 
“Δημοσθένης ὅτ πα τα ταὶ 

M ἀρκελλίνο v. pi ἀνωτάτω τῶν. προσώπων δια- | 
φοραὶ. δύο". ὧν 4 p ἔχει πριόξητα, ἡ δὲ οὔκ ἔχει" χαὶ 25 

1 “μὲν. οὐχ ἔχουσα χεχώρισται κρϑ' ἑαυτὴν , ἢ δὲ ἔχουσα 
διαιρεῖται εἰς ἐδίαν καὶ χοργήγ᾽, xol ἥ βὲν, ἰδία ποιεῖ τὰ 

T ' AM, p 12 "jd, | εἴδη. c 45 ἵνα τυχὴν — 

-- φιλόσοφον Ald, om, recepi ex Par. 14 Ald. προςέταξε, ἡ 

15 Ald. πολυλότερα, ^ ' 16 Ald. “τό. Par. καὶ. ' 17 Ald. δη- 

σϑένθ᾽ sequente lacuna, quae est etiam in Par., ei debeo 

lectionem , Ζημοσϑένης.  Supplé: ᾿ἀρίνεται πρόδοσίας.᾿ 
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κύρια" καλεῖ δὲ αὑτὴν ἐδίαν. ἔδιὸς γὰρ ixdavo? ᾿χυρίου 
o βίαρ" ἕτερος γὰρ Περιηλέουρ βίος, ἄλλος Θεμεστοχλέν 

qvo, ἄλλο Μιλτιάδου! ἡ δὲ xow τὰ. πλείονα, ἃ καὶ 
καλοῦσι προσηγορικα" κοιμὴ δὲ πολλῶν εἴρηται, ἐπειδ 

διταὐτὰ ἁρμόζεε ἐνθυμήματα ἐπὶ παντών. τῶν ὁμοίων 
προσώπωγ' ὁ περὶ πατρὸς Moyóg πορὲ πάντων, ὁ "epi 
δεσπότου ὁμοίως καὶ δούλον' οὐ γὰρ μάναν ὃν πρόσων 
sov ὄχω χαϑάσερ ἡ Mic ποιάτηρ τὸ χύριον . ποιεῖ γὰρ 
τὰ πρός τε, τὰ διαβεβλημένωα, τὰ ηϑικὰ, τὰ χατὰ συμ» 

49 πλοχὴν προσώπου καὶ πράγματος, τὰ ἁπλᾶ προσηγορι- 
χά" ταῦτα πάντα, ὅσα 2) κοινὴ ποιάτης ποιεῖ πρόσωπα, 
διαφέροι ἀλλήλωμ' τὰ πρός τὲ τῶν διάβεβλημένων." τὰ 
διαβεβλημένα τῶν ηϑικμῶν xol ἑξῆς" διούσῃ 0à τάξοι 
προήγαγὲ τὰ πρόσωπα " ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν πλεί» 

45 στὴν χορηγίαν τῷ λέγαντε παρέχειν δυναμένων, 'διέξεισε 
μέχρι τῶν. τολευξαίων. ᾿Ισχυροτάτην μὲν ἔχει, *5. φησὶ, 
δύναμεν τὰ ὡρισμένα. xol χύυρια" ἰσχυρὰ δὲ xaAe οὐχ 
ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ πλείονα τὴν εὐπορίαν παρεχόμενα δῇτ 
λον δὲ, ὡς τὰ κύρια βασιλεύεν τῶν πάντων ἐν εὐπορίᾳ" 

99 πᾶσαν γὰρ σχεδὸν ἐν αὐταῖς ποιῤτητὰ περιδίληιρεν. χαὶ 
ὕλην! λέγῳ δὲ ὕλην τὴν περὶ τὰ γένη xol πράξεις xal 
περὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐξέτασιν" ὡρισμένα. δὲ ἐότεν, ὧν 
ἡ ποιότης ἐν ταῖς ἱστορίαις καὶ ἐν τοῖς sopa gu- 
pioxerat, Καὶ παρειλήφαμεν αὑτῶν γένος , ἀγωγὴν, πα-: 

35 τρίδα, ἐπιτηδεύματα, πράξεις χαὶ πλείστην εὐπορίαν ἐν- 

ϑυμημάτων ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐκεῖϑεν λαμβάνημενν εἷ- 
κότως ovv προτάττοιτο 19 τῶν ὅλων, ὅτι τε πλῆϑος ἐν- 

᾿ ϑυμημάτων δίδωσιν ἀπὸ τῶν εἰρημένων Toi? ποιήμασιν 
ἢ ἑστορίαις, ἐξ ὧν τοῦ λόγρυ τὰ σπέρματα, xel ὅτι 

80 πολλῶν προσώπων ἐπέχει τάξιν τὸ κύριον" εἰ γὰρ λά- 
berer Δημοσϑένην ἐν προβλήμαξε, , ἔσμεν καὶ πολιξευά- 

| 48 Par, ἔχειν, 49 Ald. προςτι 
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μένον Ovta, καὶ πατέρα, πολλάκις δὲ καὶ παιδευτὴν, 
γυχὸν δὲ καὶ στρατιώτην, καὶ πολλὰ ἕτερα" ἃ xol πάνο 
τα ἐν τοῖς ζητήμασι xal xc ὃν ἐμπίπτοντα κχρίσιῃ 
ἐπιδέχεται" εἰ τοίνυν ποιήσειαφ ἐὸν Περικλέα συμβον- 
λεύοντα lleXotoyW5oio ἐπεέναι, ἢ γραφόμενόν τινα ἢ ὁ 
ἀπολογούμενον, πλείστην ἐργασίαν σοι πίστεων ἡ ποιός 
της τοῦ προσώπου παρέχεται" dp ὧν ἐἴρηται γὰρ τῷ 

θουχυδίδῃ περὶ. αὐτοῦ, ὥσπερ pue ἀπὸ ϑησαυροῦ λέγειν 

' ὅξομεν ἱκανὰ, πολλῆς οὔσης τῆς μαρτυρίας" καὶ πάλιν 
εἰ τὸν Θεμιστοχλέα ὑποϑώμεϑα, χαἀνταῦϑα πολὺς ἡμιῖν 10 

ὁ Θουχυδίδης μαρτυρῶν, ὃς περὶ ἐκείνου φησίν" ἣν γὰρ 30 
δὴ 0 Θειμωστοχλῆς. βεβαιότατα δὴ «φύσεως ἰσχὺν OnAws 
σας. Ἰστέον δὲ ὡς οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἐνδόξων καὶ ἀγα» 

ϑῶν ἀνδρῶν τὰ ὡρισμένα πλείονα τὴν ἰσχὺν ἔχει καὶ 
τὴν εὐπορίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀδόξων καὶ τὴν av. 15 
τίαν ἐχόντων πρϑαίΐίρεσιν᾽ εἰ γοῦν πατηγοροίης Duo. . 
κράτους ἢ Φρύνωνος ἢ τινος ἄλλου τῶν ἐν ταῖρ loro- 
gicug κεκωμῳδημένων, πολλὼν ἀφορμῶν εἰς «κατηγορίαν 
εὐυπορέαν εὑρήσεις. 

Διυτέραν δὲ τὰ πρὸς w οἷον 1 παϊὴῤ, υἱὸς, δοῦλος, δισπότης. 320 — 

“Συριανοῦ. Ταῦτα εἰ καὶ προσηγορικά ἐστι καὶ 
ταύτῃ. ? ̓ τὴν τῶν κυρίων ὑποβέβηκε δύναμιν , ἄλλ᾽ οὖν 

διὰ τῆς πρὸς ἄλλο σχέσεως ; διπλῆν ποιοτήτων. χορη. 
γίαν 5. παρέχει τῷ λόγῳ" ὁ γὰρ πατὴρ ἐν προβλήματν 
παραληφϑείς, ME ἢ φιλότεκνός ἐστι.) καὶ σύστασιν 5 κὰν» 35 

1 ol» πατὴρ, 9. 0. δεσπότης, Vn, om, " καὶ ταύτῃ 

ὑποβέβηκὲ τὴν T. X. δύν. Ven, 3 Ven διπλὴν τινὰ ποιοτήτων 

εὐπορίαν χορηγεῖ. . — 4 Ald. καραφθεῖρ, b Ven, σύστασιψ 
lxesh» ἐκ τούτων λήψεται, ἢ σκαιὸς περὶ παῖδας ὧν παρέξει woe 

ἑαδρομῆς ἀφϑονίαν τοῖς αἰτιᾶσϑαι βουλομένοις, ὅπερ καὶ Αἰσχίνης, 

κατὰ Δημοσθένους ἔφη, Ὀχληρότητα κατηγορῶν SOoug ἐν τοῖς κατὰ 



96 | XX0AIA 

᾿ που" eb. γὰρ πατέρα fig εἴποι, υἱὸν ἐννοήσομεν" xol ὦ 
δοῦλος τινὸς ἐστὶ δοῦλος" ,dyiow 7de ἔχει παντα πρὸς 
ἕτερον" καὶ λείπεται μὲν τῶν ὡρισμένων, ὅτι τὰ μὲν ὦ aeu 
σμένα em via ἔχει xo βέβαιον τὴν ποιότητα" τὰ δὲ 

5 πρὸς τι OU παντοως, εἰ yap καὶ χϑηστῶν tov πατέρων 

10 πρόσρημα, ἀλλ᾽ εὑρίσχομέν, τινας καὶ πονηροὺς καὶ 

φροντίσανταξ t ἔλαττον ᾿ τῆς ὑσεωρ" ὡς ἐπὶ Φρύνωνος ἢ 

ὃς κατέλιπε τὸν υἱὸν ἐπὶ αἰσχρότητι Φιλίππῳ, € ὅμως δὲ 

μετὰ τὰ ὠρισμένὰ toy ἄλλων ἐστὶν εὐπορώτερα πρὸς 

40 ἐξέτασιν" εἰ γὰρ καὶ μὴ ἔχομεν ἐν ταῖς ἱστορίαις αὖ- 
τῶν τήν ποιότητα, παντὲς γὰρ περὶ αὑτῶν τοιαύτην 

27 ἔχομὲν ὑπόληψιν Καὶ δοξαν' περὶ τῶν παϊέρων, ὅτε 

χρηστοὶ, φιλότεχνοι, φιλόστοργδι ; δωφρονέστεροι ταῖς 
ἡλικίαις χαϑεστῶτες" ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίε. 

15 πων, υἱῶν φηβι καὶ φίλων καὶ τῶν ὁμοίων, κοιγὴν 
ὑπόνοιειν εἰλεφᾶμεν, d) ἣν οὐκ ἀπορήσομεν λόγων. 
ὥσπερ ὅτ᾽ ἂν ὁρίσω" πατὴρ πορνεύοντα * τὸν υἱὸν ἀπο- 
κηρύττει. ἐνταῦϑα γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς ποιόξητος κχατὰ- 
φύσιν πολλὴν ἔχομεν ἐνθυμημάτων χορηγίαν » ὅτι φι- 

20 λόστοργος Ü πατήρ, καὶ οὐ μάτην εἰς τὸν. παῖδα λυ- 

πεῖται" ποῖος γὰρ πατὴρ ὃν ἔτεχεν ; ὃν ἔϑρεψε, ιωσεῖ, 

φιλεῖν ἀναγκαζούσης τῆς φύσεως, sb μή τι προσγέγονὲ 
παρὰ τοῦ παιδὸς ἁμάρτημᾳ, διὸ πάλιν εὐνοίας rexuni- 

ριον ἐχφέρεται μισῶν" xal yaQ τὸ μῖσος τῶν πατέρων 

35 πόϑου πάλιν σύμβολον" μισεῖ γὰρ ὅτι μὴ καλῶς πράτ- 

τοντα ϑεωρεῖ. xol τὸ μῖσος ἐνταῦϑα συμβαίνει δι᾿ ἔρω- 
vu. Ὃ δὲ λέγων ὑπὲρ τοῦ παιδὸς qnjge Ort οὐκ ἀπο- 
κηρύττειν προσήκει" τοῦτο γὰρ προφασίς ἐστιν ἄδειαν 
ἁμαρτάνουσι μείζονα δοῦναι" καὶ τὴν ἀσέλγειαν ἐπαυ- 

B0 δῆσαι απανίζοντος τῶν ἀναγκαίων xci προτρέψαε μᾶλ- 

λον 

ἡ ποιότης ἀβέβαιος, ἐνδέχειαι γὰρ πατέρα εὑρεθῆναι πονηρὸν καὶ 
δοῦλον ἀγαϑὸν , διὸ καὶ ϑενέέραν ἔχει τάξιν. 8. Ald. πορεύονται. - 
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Ao» ἁμαρτάνειν" δεῖ δὲ νουθετεῖν, διδάσκειν, παραφυ- 
λάττειν, ἀπειλεῖν ; φύλακας χαϑιστάναι, ἀσχολίαν αὐτῷ 

τινα ἐπεϑεῖναι, πρὸς ἣν. ἔχων τὸν νοῦν ὀλιγωῤβοίη 5 τῶν 

παρόντων" ἔχει δὲ xal τὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἐξέτασιν 
ὁ πατὴρ τὸ πορνεύοντα ἐχβαλεῖν. ὥστε οὔ τῆς φύσεως 5 

δοχεῖν ἀλλότρια πράττειν, ἀδλὰ σύμφωνα καὶ ἐπιτήδεια, 
τῷ τῆς εὐνοίας ὀνόματι. 

Τρίτην δὲ * τὰ διαβεβλημέψα" οἷον, ἄσωτοι; μοιχοὶ, κὅλακες. | 

ZvoiavoU. ᾿Ασϑενέστερα ? ταῦτα τῶν πρός τι, 
ὡς μίαν μόνην ποιότητα παρέχοντα" προτερεύει δὲ τῶν 10. 
ἡϑικῶν᾽ ὡς τούτων μὲν ἐναγωνίων ὄντων, τῶν δὲ ϑι- 
κῶν οὐδέποτε τοιούτων εὑρισκομένων" εἰ μή τι ἄρα ὑπο- 
κρινομένοις ἡμῖν κατὰ μίμησιν ὧν μέτιμεν 5 προσώπων, 
δυσχύόλων φημὶ τραχύτητας xal κατηφῶν xal τὸ πᾶν 
ὁτιοῦν μέμφεσθαι τῶν γιγνομένων εἰωθότων, οἷς ἡ κω- 15 
μῳδία τὰ πολλὰ χαίρει, Διαβεβλημένα δὲ καλεῖ τὰ διὰ 
τὴν φαυλότητα τοῦ τρόπου μισούμενα, ὧν αἱ πράξεις. 
αὑταὶ χατηγοροῦσιν. ᾿Δποροῦσι ^ δέ τινες, πῶς καὶ 
τοὺς μοιχοὺς, xa dv αἱ παρὰ τῶν νόμων τιμωρίαι, 
τοῖς κόλαξι συνέταξαν, οὕς λοιδορεῖσϑαι μὲν εἰώϑαμεν 20 
διὰ τὸ τῶν τρόπων ἀπατηλὸν, οὐ μέντοι χολάζουσιν. οἱ 

γόμοι" 5 ἔνιοι μὲν οὖν μοιχοὺς τοὺς μοιχικοὺς τὸν τρό- 
͵---ς | 

9. Ald, ὀλιγοροίη. 
1 δὲ Ven. om. 2 ̓ Ασϑενέστερα ταῦτα — «ὦ goin Ven, 

om, ita incipiens: διαβεβλημόνα καλεῖ, 8 Ald. μήμισεν ὧν με- 

τάζϑιμεν πρ. 4 Ven. ἀπορήσει δ᾽ ἄν τις, πῶς καὶ τοὺς pote 

χοὺς; καϑ᾽ ὧν a$ τοσαῦται παρὰ τῶν νόμων τιμωρίαι, "toic. κό- 

λαξι συνέμιξε. δ Ven. οὗ νόμοι om. 6 Ven, ἔνιοι μὲν οὖν 

μοιχοὺς ἐξεδέξαντο τοὺς μοιχικοὺς τὴν ἕξιν, οὗ πρὸς ἐνέργειαν δὲ 

τὸ πάϑος ἐξενεγκόντας" οἱ δὲ ἄμεινον ἐξηγσύμενοι λέγουσιν εἶναι. 

Té τῆς διαβολῆς o: Ὄνομα οἶδεν ὃ ὃ τεχνογράφος ἐπί τε διαβολῆς καὶ 
Rhetor. 1V. 7 
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πον ἐδέξαντο, oU πρὸς ἐνέργειαν δὲ τὸ πάϑος καὶ τὴν 
ἕξιν ἐξενεγκόντας " οἱ δὲ ἄμεινόν φασιν, ὅτι διττὸν τὸ 
τῆς διαβολῆς Ovoua, ἐπὶ ve γὰρ τῆς διαβολῆς αὐτῆς 

᾿ τάττεται" ὡς παρὰ Μενάνδρῳ" οὐκ ἔστιν οὔτε διάβολος 
δ γραῦς ἔνδον" καὶ ἐπὶ τῆς χατηγορίας, ὡς Δημοσϑένης ἐν 
τῷ περὶ τοῦ στεφάνου φησίν." εὑρῶ γὰρ ὅτι τὰς αἰτίας 
καὶ τὰς διαβολὰς, αἷς ἐκ τοῦ πρότερον λέγειν ὃ διώχων 

ἐσχύει xoi ἑξῆς" οἱ μὲν δὺν μοιχοὶ ὑπὸ κατηγορίαν ὡς 
᾿παρανομοῦντερ ἀνώγονται". 7. οἱ δὲ ἄσωτοι καὶ χόλακερ 

40 ὑπὸ διαβολὴν καὶ ψόγον» 

Σωπάτρου, Καλῶς μετὰ τοῦ πρὸς τι τὰ διὰ 
“θεβλημένα, οὗ μόνον ὅτε ὑποβέβηχε ταῦτα, καϑὸ 9 δ 
“πλὴν ἔχει καὶ αὐτὰ ποιότητα, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ προτέρα tw. 

τρόπων ἡ φύδις" δεῖ δὲ τὸν “μελετῶντα τὰ πρός τι ἢ 
45 διαβεβλημένα καϑολικοῖς χέχρῆσϑαι ἐπιχειρήμασιν; ὡς 

χαὶ 4Δημοσϑένηφ" πονηρόν, ὦ ̓ ᾿Αϑηναῖοι, πονηρὸν 0 Ov» 

κοφάντης xoi ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ταῦτα ob πρὸς ἀπό- 

δειξιν συντελεῖ, ἀλλὰ πρὸς κἀταδρομήν" καὶ ἔστιν ἔπι: 
λογικά" ῦϑεν οὐδὲ 7 χατηγορία τούτων λυπεῖ τὸν ἄχρο- 

20 ατὴν, προλήψει yap ruvt xài ὑπονοίᾳ πονηρίας εἰσάγξ. 
ται, ἀλλὰ ἡδέως πρὸς τὴν προγεγενημένην χατηγορίαν 

καρηγυρίας ταττόμενον" ἐπὶ μὲν διαβολῆς, ὡς παρὰ Μενάνδρῳ" 

oix ε. 0. ὃ. y» 8. ἐπὶ δὲ κατηγορίας) ὡς παρὰ Ζ4ημοσϑένει ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἐν mgooiplois " δρῶ — — — πρότερος λέω 

γειν Ó διώκων ἰσχύει) οὐκ ἔγε τῷ φεύγοντι σπαρελϑ si» , εἰ μὴ τῶν 

δικαζόντων ἕκαατος ὑμῶν τὴν πρὸς τοὺς ϑὲοὺὰ εὑσέβειαν ἐννοῶν τὰ 

τοῦ λέγοντος ὑστέρου δίκαια εὐνοϊκῶς προρδέξηται" οἱ μὲν οὖν μοιχοὶ 

94. T. λ. 7 Ald, et Par. ἄγονται. "Ven, ἀνάγονται, 8, Ald, 

et Par, ov διπλῆν, in exemplari Monacensi ex bibliotheca Jo. 

, Alberti Widmistadii annotatur: ,,meo judicio expungi debet 
negativa ista οὗ, ut patet legenti commentarium Syriani su» 

perioris tertus. ̂ ! 2008 
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διατίϑησι, τῆς ὑποψίας ix τῆς τοῦ προσώπου διαβολῆς 

εὐπροσδέκτου γεγενημένης, μετὰ τῶν διαβεβλημένων δὲ 
ἔταξε τοὺς μοιχούς,), κχαΐτοι ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀσυστά- 

9 εἰωθότων τῶν προβλημάτων γίνεσθαι" οὐδεὶς γὰρ 38 
ἀμφιβάλλοι, εἰ μοιχόν τις εὕροι ἐπὶ γυνὰικχὶ, οὐδὲ ζή- 5 
τημα x TOUTOU συστήρεται" διὰ ταῦτα ἔνιοι μὲν τοὺς 

μουχικοὺς καὶ ἐν v ὑπονοίᾳ : ἐοικύτῃ ἐξεδέξαντο, μὴ μέντοι καὶ 

ὡμολογημένους'" περὶ ὧν καὶ ξήτησις ἔσταν, καὶ ἂμ- 
φισβήτησις" ἄλλοι μοιχοὺς μὲν τοὺς ὁμολογοόυμένους 
ὑπέλαβον, οὐ μὴν ναὶ ἀξιοῦσι περὶ μοιχείας ἐἰσάγεσϑαι, 10 
ἄλλα περὶ ἑτέρου, ὡς ἐπὶ τούτου. 

Νόμος τὸν ! ἀρευτέα εἰς ἱερὰ τὰ ὕπλα ἀνατιϑέναι, καὶ ψόμρᾳ τὸν 

μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναι" μοιχὸς ἀριστεύσας ἀνέϑηκε καὶ κρένε- 

to) ἀσεβείας ὡς εἰσελθὼν εἰς ἱερόν" ἐγταῦϑα γὰρ οὐχ à μοιχεία, 
ἀλλ᾽ ἡ ἀσέβεια κρίνεται 45 

Μ αρκχελλίνου: Τὰ πρὸς τι προτέταχὲ τῶν διώ- 
βιβλημένων, ὡς ἐγχειρήμασι ἀλείοσε xoà λόγοις εὖπο- 
ροῦντα" ἡ γὰρ φῦσις τῶν πρὸς τὸ χορηγὸς λόγων ἀφϑό- 

γων, ὡσανεὶ 3 πηγή τις ὕδωρ ἀναβλύζουσα καὶ πληροῦ» 
σα ποταμούς" ἢ " γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως κυριωτέρα τῶν 10 

ἀπὸ μιᾶς τινος ἑτέρας προσηγὺρίας γνωριζομένων" προσ. —, 
ἡγορία μὲν γὰρ xoi ὁ πατήρ' προσηγὸρία δὲ καὶ ὃ 
ἄσωτος, εὐποῤώτερον δὲ Ó πατὴρ πρόσωπον ἔχων ix 
τῆς φύσεως χορηγούμένον. Er δὲ τὸν μοιχὸν ἐνταῦϑα 
προενέγχῃ τις ἡμῖν ὡς μέγιστον ἐἰὶς κατηγορίαν, λεκτέον , 38 
ὅτι μοιχὸν ἐνταῦϑα καλεῖ οὐ τὸν ψφωραϑέντα , οὐδὲ ὅμο- 
λογούμενον j ἦ γὰρ ἂν οὐδὲ ξήτησις ἦν οὐδὲ χρίσιρ, 
ἀλλὰ τιμωρία καὶ τόπος κοινὸς, OU πρόβλημα ; ἀλλᾷ τὸν 
δοξαζόμενον καὶ. ὑπειλημμένον τοιοῦτον, ὦστε iE ὑ ὑπονοίας 
οἱ 4 λόγοι. "ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅπερ καὶ βέλτιον' ὅτι $0 

9 Ald. ἀσύστατον. | . 

1 Ald.rá», 4 ΑἸὰ, ὥσάν εὖ, ὃ Ald.ei 4 ol ex Par, inserut. 

7. 4 
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ἐνδέχεται καὶ μοιχὸν ᾿'χρίνεσϑαι ἐπὶ ἀλλοτρίῳ. πραγμα- 
τι, ἐν ᾧ ἐνδέχεται τὴν ποιότητα τοῦ μοιχοῦ χρίνεσϑαι" 
τὸν μέν τοι πατέρα ἢ υἱὸν ἐκ τῆς ἐμφύτου ποιότητος 
γνογρίζομεν" καὶ τὸν μὲν ἄσωτον οὐδὲν κωλύει χαὶ μ8- 

δ ταβάλλεσϑαι, τὸν δὲ. πατέρα ἢ viov μιᾶς διὰ βίου 

ἔγεσϑαι προαιρέσεως᾽ οὕτω yap αἱ προσηγορίαι λαμ- 

βάνονται" τὰ δὲ ὡς ἑτέρως παράδοξα" οἷον εἰ εὕρε- 

ϑείη. πατὴρ ἄστοργοξ ἢ κακὸς πρὰς υἱὸν ἢ υἱὸς πρὸς 

πατέρα" καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρός τι δύο προσώπων ποι--: 
40 ότης ἐμπίπτει, ἐνταῦϑα δὲ ἑνός". μοιχὸν οὖν καλεῖ οὐ 

τὸν ὁμολογούμενον, ἀλλὰ τὸν μοιχιχὸν τὴν ἕξιν καὶ πά- 

ϑὸς ἔχοντα τοιοῦτον" ὥσπερ χαὶ κόλαξ πάϑος x&v ἀδι- 
κῇ xal ἄσωτος ix παϑους" διὸ χαὶ ξέτακται ἐν TOU- 

τοις ὃ μοιχὺς, ὡς πάϑος ὧν x«l αὐτός" ὥσπερ γὰρ ὁ ἄσω- 
᾿4διὸος μέτρον ovx ἔχει τρυφῆς, οὐδὲ ὃ μοιχὸς μέτρον ἣδο- 

vie" καὶ ὁ κόλαξ δὲ μοιχεύεταν ὥσπερ τὴν ἀλήϑειαν" 
διατί δὲ ταῦτα ἐκάλεσε διαβεβλημέμᾳ" τὰ γὰρ ἡϑικὰ 
μᾶλλόν. ἐστε τὰ διαβαλλόμενα μόνον., ὁ δειλὸς, ὁ φι- 
λάργυρος, ὁ δύσκολος" ἀλλὰ λέγομεν, € ὅτι διαβεβλημένα 

.20 ἐνταῦϑα. λέγει τὰ μισούμενα " ov γὰρ ἐν ψιλῇ j| μόνον 

διαβολῇ ὑπάρχει τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ μομίσηται, 

. Τετάρτην δὲ ! τὰ dowd * olo» γεωργοὶ, λέχνοι καὶ τὰ ὅμσιᾳ, 3 

Συριανοῦ. Ἤϑιχά φησιν ὅσα ἔχ μόνου τοῦ 
ἤϑους τὴν εὐπορίαν τῆς συστάσεως ἢ διαβολῆς παρέχει 

δ5 τῷ λέγοντι" οἵ τε γὰρ γεωργοὶ ὡς ἐπίπαν avrovoyol 
καὶ ἐπίπονοί εἰσι καὶ τῷ αμίχκτῳ ! χαίρουσι βίῳ" οἵ τε 
τιλάργυρσε ὡς μικρολόγοι 4 τινὲς χαὶ πρὸς μόνον΄ ἀεὶ 
τὸ" χερδάίνειν ὁρῶντες " οἵ τε αὖ λίχνοι τοῦ ἡδέος ἕνεχα 
πᾶν ὁτιοῦν “ἕτοιμοι ποιεῖν’ ὅϑεν xol Μενάνδρῳ τῷ 

( l ἊΝ 

4 δὲ Ven. om, 44. Ven. addit: φιλάργνροι, δύσκολο δ 

Ven. éguxtoséog. — 4 Ven. σμικρολόχοι l., 38. Ald, toU ἡδέως. 
— 
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κάλλιστα τὸν βίον μιμησαμένῳ 5 ἀπὸ TOY τοιούτων cl 
ὑποϑέσεις πᾶσαι συμπλ ἠροῦνται" s ὃν xcl “ριστοφά- 
γῆς ὃ γραμματικὸς ἐὐστοχώτατα εἶπον ἐκεῖνο" ὦ Μέναν- 
δρε καὶ fis, πότερος ἀρ᾽ ὑμῶν πότερον ἀπεμιρμιήσατο" 6 
ὑπὸ διαβολὴν μὲν. οὖν χαὶ ταῦτα ὥσπερ xai τὰ πρὸ τού» 5 
των" αλλὰ τὰ μὲν μισαύμενα διὰ τὰς πράξειρ καὶ τὸ 
ἐπιτηδευόμενον τοῦ τρόπου" τὰ δὲ ηϑιχὰ ἐχ μόνου τοῦ 
ἤϑους, xv μηδὲν αὐτοῦ 7 κχατειργασμένον γνώρισμα, 
χαὶ διὰ τὸ τοῦ ἤϑους ἀπαίδεντον μᾶλλον ἐλεεῖταιν | 

“Σωπάτρου, 4 πὸ τῶν εὐπηρωτέρων ἐπὶ τὰ emo 10 
Qor&ge χωρεῖ" οὐ ydg ἀγωνιατιχὰ. τὰ ἡϑιχὰ, ἀλλ᾽ ὑπη- 
χρίσδως " διὸ xai ἡϑικὰ προσαγορεύεται, ὡς ἤϑους ἔχην- 
t« μέμησιν ἀλλ᾽ ot Χατηγορίας χαὶ ἀπαδείξεως ποιό- 
τητα" ὄνϑ᾽ εἴ τις τεχνικῶς τὰ πολλὰ τῶν ἡϑικῶν pet- 39 
έἐλϑοι πρὸρ ἀπόδειξιν κατασχευάζων , ἀσύστατον 7 ποιή- 15 
0&5, olov, εἰ ἐροῦμεν, ὅι ὅτι γεωργὸς᾽ "συνεχῶς τὴν γυναῖς- 
χα εἰς ἄστυ κατιὀῦσὰαν ἅποπέμποται, ἀσύστατον ἕσται; 
εἰ πειρώμεϑα δειχνύναι ἔγκλημα τὸ εἰς ἄστυ χατιέναι; 
ἀπερίστατον γὰρ τοῦτο, Ὁ πάντες οἱ ἀγρὸν οἰκοῦντες 
πράττουσιν" ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τοῦ γελάσαντος παιδὸς τῷ 40 

τοῦ πατρὸς ὀλισϑήματε, καὶ τοῦ γείτονα ἔχοντος πλου- 
τήσαντα οὔτε ψὰρ τὸ γελᾷν, οὔτε τὸ πλουτεῖν ἔγκλημα" | 
Vnoxgyvou£vty δὲ ἡ ἡμῶν τὰ ἤϑη τῶν ὑ ὑποκειμένων συδστής 
σεται" τὰ δὲ ἐσχηματιάμένα ζητήματα τοῖς παροῦσιν 
εἴδεσι τῶν ζητημάτων οὗ συνετάγη ᾿οὗ γὰρ τῶν προσ- 25 

δ΄ Ven. ἐκμιμησαμὲνῳ , πᾶσαι ὑποϑέσοις ἐκ νῶν τοιούτων ἤθιν 
κῶν συμπληροῦνται, διόπερ καὶ "4g. ὃ yo. εὖστ. πεποίηκεν εἰς αὖ 
τὸν ἐκεῖνο. 6 in Ven, sequitur: ἁπλῶς rs εἰπεῖν τὰ διαβεβλη» 

μένα τὰς πράξεις. ἔχει χατηγορούσας, ὅϑεκ καὶ μισῶκαι". τὰ δὲ ἦϑι- 

κὰ ἐκ μύγου τοῦ ἤϑους, κἂν μηδὲν. αὐτηῖς κατειρχασμένον γκώρισμα 

γίγνεται, καὶ διὰ τὸ ἀπαίδευτον τοῦ ἤϑους ἐλεεΐτομι 7 Ald. 

ἀσυνίστατον. ͵ ta 
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ὥπων ὅστωι ἡ διαφορὰ τοῦτο, ἀλλὰ τῶν πραγμάτων" 

τὰ γὰρ πρόσωπα ἢ κύρια, ὡς * Δημοσϑένης ἀξιῶν ix- 
δοϑῆναι Φιλίππῳ κατὰ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, xal ᾽άγα- 
μέμνων εἰς ἄρχος ἐπανάγεσθαι, ἢ πρός τι, ὡς ol Θε- 

δ μιστοχλέους παῖδες ἀξιοῦντες τὰ τείχη χαϑαιρεϑῆναι, 
& ὃ πατὴρ ἔχτισεν, ὡς ἂν μηδὲ μνημεῖον τοῦ προδό- 

τοῦ ὑπολίποιτο" προδότης γὰρ διεβλήϑη" εὐἐσχηματισμέ- 
γα δὲ λέγεται, ἐπεὶ μὴ κατευϑὺ ἐκφέρεται" οὗ γὰρ ὃ 
βούλονται τοῦτα ἀξιοῦσῃι, ἀλλὰ τὰ ἐγαντίον διὰ τοῦ 

40 λέγειν χατασχευάζουσιν. Δημοσδὲ iuns μὲν, μεμφόμενος 
ὡς ὅλως ᾿4ϑηναίων τοιαύτας παρὰ Φιλίππου ἀγγελίας 
καταδεχομένων, ᾽Αγαμέμνων δὲ, ὡς αἰσχρὸν τοὺς TOUQU- 
TOV χρόνον χαρτερήσανταρ ἀπελϑεῖν ἀπράκτους" οἱ δὲ 
Θεμιστοκλέους παῖδες, ὡς oV προδότης Q τείχεσε τὴν 

45 πόλιν περιβαλών, 

Μαρκελλίνουι Οὐχ ὡς τῶν ἄλλων προσώπων 
ἀμοιρούντων ἤϑους, ταῦτα μόνον “προσηγόρευσεν ἡϑιχὰ, 
χαὶ ὁ πατὴρ γὰρ ἦδος ἔγχει" χαὶ τὰ χύρια χαὶ ὁμοίωρ" 
ὥαπερ ἃ Θουκυδίδης τὸ Περικλέους “πρόσωπον καὶ ἦϑος 

20 ἐμφαίνει καὶ μεμίσηται" καὶ οὐδὲ ἕν πρόσῳπον ἤϑους 
ἀμοιρεῖ, ou δοῦλος, OU δεσπότης, οὐ πατὴρ, οὐχ υἱός" 

καὶ δεῖ τὸν ῥήτορα κατὰ τὰ ὑποχείμενον πρόσωπον. τὰ 
ἦϑος μιμεῖαϑαρ" λέγομεν οὖν, ὅτι κατ᾽ ἐξρχὴν ταῦτα 
μόνα χέχληται ἡϑικα" “ἅμα γὰρ τῷ ὀνόματι καὶ τὸ ἦϑος 

36 συνυπαχούεται τῶν τρόπων, ἅμα γὰρ τῇ προσηγορίᾳ 
ἐγνωσμένον καὶ ἀπὸ ἤϑους ἔχον μόνου; τὴν μίμησιν, ey 

οἷς xoi à Μέγᾳνδρος εὐπορεῖ . διὰ τῆς προσηγορίας͵ μό- 
γῆς δεχόμενος τῶμ λόγων τὰ σπέρματα" ἴσμεν οὖν ἅ- 
παντες μικρολόγους καὶ ἐπιπόνους ὄντας τοὺς γεωργοὺς 

80 καὶ μᾶλλον ὁμοίους τῷ δυσχόλῳ" ἡ γὰρ! γεωργία τοιοῦ- 
τον ἀπεργάζεται τρόπον, ἐν ἐρημίᾳ τὴν δίαιταν ἔχουσα 

ἃ Ald. ὃ. Par, ὡς, 

Y 

— 
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xai φεύγουσα συνέδρια xoi ὁμιλίας xol τὰς συνδιατρι- 
βὰς τῶν πλειόνων, ἐξ ὧν ἀνήμερον εἰκὸς γενέσθαι τὸν 
τρόπον. [fiyvot δὲ εἰσιν οἱ φιλήδονοι, ὥσπερ xal πα- 
ράσιτρι. Διὰ τί δέ μὴ καὶ ταῦτα ἐν τοῖς διαβεβλημέ- 
νοις" ἔταξε, λέγω δὴ τοὺς λίχνους χαὶ τοὺς παρασίτους; S 
ὅτε τὰ μὲν διαβεβλημένα. dari τὰ μεμισημένα" ταῦτα 
δὲ ἐλεεῖται μᾶλλον διὰ τὸ ἦϑος; 7 μεσεῖται" εἰχότως 
δὲ χαὶ τετάρτην ἔλαβε τάξιν" τὰ μὲν γὰρ ἀγῶνα ἐπι- 
δέχεται, τὰ διαβεβλημένα, τὰ δὲ ἤϑους ἔχει μόνου τὴν 
μίμησιν καὶ γέλωτα xol πλασμασίν ἔστιν ἐπιτήδεια" 10 
δέον δὲ ἐν τοῖς ηϑιχοηῖς τάξαι 9 τὰ ἐσχηματισμένα παρέ- 
λιπε" τῶν γὰρ ἡϑιχῶν τὰ μὲν ἦϑος μόνον ἔχει χαὶ διὰ 
᾿ἦϑος πλάττεται, τὰ δὲ καὶ ἦϑος καὶ σχηματισμόν" 

οἷον γεωργὸς συνεχῶς τὴν γυναῖχα ἀνιοῦσαν εἰς ἄστυ 
χρίνει πορνείαρ" τοῦτο ἡϑιχόν" χαὶ ἤϑους ἔνεχα πλάτ- 15 

ξεται μόνου, ἵνα γεωργοῦ δείξωμεν ἦϑος. Acxréov δέ 
τε χαὶ τῶν ἔῤχηματισμένωγ' φήμη ἣν τὸν πατέρα συν- 

εἶναι τῇ γυναρᾷὴ τοὺ υἱοῦ, ἀποπέμπεται τὴν γυναῖκα δ. 

υἱός: τοῦ πατρὸς ἀπαιτοῦντος τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν ἐξω» 

ϑήσατο τὴν γνναῖχα , oU λέγει ὁ υἱὸς, xol ἀποκχηρύττει 20 

αὐτὸν ὁ πατήρ' ἐνταῦϑα γὰρ καὶ τὸ ῆϑος ἐμφαίνεται, 

τοῦ υἱοῦ: Ori λελύπηται , xal σχηματισμὸς ὑπόχειται, 

δι ἣν αἰτίαν οὐκ εἶπεν᾽ αἰνίττεται γὰρ καϑαπτόμενος 
τὴν συνουσίαν τοῦ πατρὸς πρὸς τὸ γύναιον. ἐρεῖ γάρ" 

αἰσχύνομαι τὸν πατέρω" xa διὰ τοῦτο λέγειν ὀχνῶ" 25 

ἀποχλείει μου τὴν παῤῥησίαν ὁ πατήρ" εἴϑε μοι πρὸς 40 

ἄλλον ἦσαν οἷ λόγοι, οὗ μηδὲν ἔμελλεν ἐμοὶ, καὶ ὀδύ- 
ρεφσφϑαι νῦν ἕτοιμοι τὸ πρᾶγμα , xal ἀνάγκη σιωπᾷν" 

οὐδὲ πάσχοντί μοι Xaxag τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δυνατὸν, 

λυπήσω γὰρ οὗς οὐ δίκαιον" ἔα με σιγῶντα σωφρόνως, 39 

ὦ πάτερ, τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν ἀνέχεσθαι" μὴ βούλῃ μα- 

9 Ald, τάξεις, 
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04v, ἃ ἢ χρύπτεσϑαι βέλτιον, μὴ ζήτει λόγουρ, ἐξ ὧν 
ἀλγήσειφ᾽ λόγισαι ̓9 τὴν ἐμὴν σιωπήν’ ἀποδέχου σώφρο- 
yc λύπην ἐγχαρτεροῦντι τῷ παιδὶ ϑεωρῶν. - 

' Μέμπτην τὰ κατὰ συμπλοκὴν δύο προσηγοριῶν᾽ οἷον νέος πλούσιορ" 
δ τούτων * γὰρ ἑκάτερον ἰδίᾳ μὲν μικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύει" συμπλακέν- 

τα δὲ εἰς Ἐν ἄμφω δύναται κρίσιν ἀναδέλασθαι, 

ΣΣυριανοῦ. Οἶδεν ἑχάτερον τῶν προσηγοριῶν ἀ- 
. σϑενὲς σφόδρα πρὸς εὐπορίαν 2 ὑπάρχον, xol διὰ τοῦ- 

τὸ δύο πρὸς ταὐτὸ -συνήγαγεν, 7| τε γὰρ νεότης ὡς ἐπί- 
40 παν ἀφρονέατατον καὶ φίλαρχον" 3. ἀεὶ γὰρ ὁπλοτέρων 

ἀνδρῶν φρένες ἠερέϑονται" σπανίως δὲ καὶ “τῷ φρονεῖν - 
ἄριστα διαφέρουσιν" ἐπὶ γ᾽ οὖν τοῦ Διομήδους 

Koi βουλὴ μετὰ πάντας ὅμήλικας ἔπλευ 5 ἄριστος" 

O τὸ πλοῦτος ὃτε μὲν χαχίας μᾶλλον ἢ χαλοκἀγαϑίας 
45 ἐστὴν ὑπηρέτης xav ᾿Ισοχράτην, ὅτε δὲ κατὰ Πλάτωνα 

οὐ τυφλὸς, ἀλλ᾽ ὀξὺ βλέπων , ἂν περ ἅμ᾽ ἕπηται t φρο- 

γήσει. διεζευγμένα οὖν ἀσϑενεῖ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις, 

συμπλαχέντα δὲ μέγα τι καὶ σφόδρα 7 πολὺ συντελεῖ 
πρὸς ἀρετὴν ἢ καχίαν ῥέψαντα, ᾿ 

82 Μαρκελλίνου. Ovx ἄδηλον τῷ προσέχοντι, διὰ 
τί ταῦτα μετὰ τὰ ἡϑιχὰ τέτακται" αὐτίκα γὰρ ἐκ τοῦ 

10 Ald, λοίσαε. ^ 
T 4 τούτων y&Q ἑκάτερον —— — ἀναδέξασθαι Ven. om, 2 πρὸς 

εὐπορίαν συστάσεων Ven. 3 log ἐπίπαν ἀφρονεστέρα καὶ. qi- 
λαρχος Ven, ἐπὶ πᾶν Ald. Tl. y. 108. 4 Ven, κἀν τῷ φρονεῖν ἄρι- 

στα διαφέρει. ὃ γοῦν Διομήδης καὶ βουλῇ B. π. 0. ἔπλετ᾽ ἄριστος. 

διὸ d τε πλοῦτος O re μὲν — — — ὑπηρέτης φησὶν ̓ Ισοκράτης — 

Lc ἀλλὰ etv βλέπων, ἄν περ ἅμα ἕπηται φρονήσει" διεζευγμένα 

μὲν οὖν x. τ. λ: 5 Ald, ἔπλευε. Par. £rÀev. T1. «. 34. 6 Ald. 

ἔσηται. Ven. Par. ἕπηται. Ald, et Par. φρονσων. recepi ex 
Ven. φρονήσει. 7 Ven. μέγα τι καὶ σφοδρὸν ἀποτελεῖ, 
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λόγου γνώριμον" ἐκ δύο γάρ φησι προσηγοριῶν, ὡς 
ἑχάστης προσηγορίας αὑτῆς καϑ' αὑτὴν ἀσϑενούσης" 

xci ὥσπερ χειραγωγηοῦ τῆς ἑτέρας δεομένης πρὸρ τὸ 

στῆναι, καὶ δύναμίγ τινα xol εὑπηρίαν ̓ λαβεῖν᾽ πῶς οὖν 

οὐχ εὐπορώτερα ἐκεῖνα τῶν ὡσπερεὶ κατὰ συμμαχίαν 5 

ἐπιβοηϑούντων ἀλλήλοις, xai μόνον στῆναι μὴ δυνη- 
Üévrw»* εἰ γὰρ ὑπόϑοιο χαϑ᾽ αὑτὸν μόνον τὸν πλού- 
σιον τὸν τρέφοντα ? τοὺς ἀχηρύκτους, ἀφέλοιο δὲ ὅτι 
γέος ἦν, περιήρηκας ἑχάστου προσώπου τὴν ποιότητα" 
καὶ εἰς στενὸν τόπον καταχέκλειται" καὶ πάλιν τὸ ? νέον 10 
χωρὶς τοῦ πλουσίου ἀσϑενές" διὸ xoi δἰκότως συνήγαγεν 
αὐτά ὃ τεχνικὸς εἰς ταὐτόν! ἐπειδὴ καὶ ὁ πλοῦτος τῶν 
μέσων , Οὗ τὧν χαχῶν ὁμολογουμένως" καὶ ἡ νεύτης 
ὁμοίως" καὶ νέου γὰρ σώφρονές εἰσιν" συντιϑέμενα δὲ 

ἄμφω seo τὴν χορηγίαν δέχεται, τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῆς 15 
γεότητος διδόντος τὴν ἐξουσίαν τοῦ πλούτου" ὃ yaQ. 

γέος oU δύναται τυραννεῖν πλούτου χωρὶς, οὔτε πλού- 
σιος ἄνευ νεότητος" εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι πραγμάτων ἐστὶ 
μᾶλλον ταῦτα ὀνόματα; ὃ πλούσιος καὶ ὃ νέος, ἡ γὰρ 
γεότης πρᾶγμα καὶ ὃ ̓ 'πλούσιος, Aexréov, ὅτι πρόσωπα 10 
ἐστι, x&v πραγμάτων ἔχῃ τὴν πρόφασιν! ἐκ δὲ τῶν πρα- 
γμάτων τοῖς προσώποις τούτοις ἢ δύναμιᾳ, τῷ νέῳ καὶ 

τῷ πλουσίῳ" ὁμοίως εἰ xol ἐκ πραγμάτων ἐστὶν ὃ νέος 

χαὶ ὃ πλούσιος, γέγονε πρόσωπα" σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν 
μὲν στοχασμῷ ἑκατέρας χορεία εἶναι τῆς συμπλοκῆς, ἐπὶ 25 
δὲ τῶν ἄλλων στάσεων δύναται ὁ πλούσιης. καὶ xe 

αὑτὸν χρίσιν καὶ ἐξέτασιν. ἐπιδέχεσϑαις 

" 8 Ald. στρέφοντα, 9 Ald, τόν, 
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Te τὰ * κατὰ συμπλοχὴν προσώπου καὶ πράγματος, οἷον. ιμειρά- 

κιον καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας. 

'— ΣὈυριανοῦ. "Eni τὸ ἀσϑενέστατον ? ἤδη "χωρού- 
onc τῆς τῶν προσώπων δυνάμεως xal πρᾶγμα συνέξευξε 

5 πρωσώπῳ προσηγορικῷ" οὐχ ἀδίκημα ὁμολογουμένως 

ὑπάρχον οὐδὲ πρὸς καιρὸν 3 γεγονὸς, ὡς τὸ παρεστά- 
ya, * τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, 5 ἀλλὰ τῇ συνεχείᾳ τοῦ 
καλλωπίξεσϑαι τῆς πορνείας τὴν ὑπόνοιαν βεβαιῶν. 

Zonarpov, ᾿Εμέμψαντό τινες ὡς παρὰ τὴν ἐπαγ- 
40 γελίαν προενεχϑὲν τοῦ τεχνογράφου, πρόσωπον γὰρ 
᾿συνῆψε πράγματι, ὧν ἀνὰ μέρος ἐρεῖν ὑπέσχετο τὴν 
διαφοράν" ὥστε οὐ μέρος ἀλλὰ τέλειον ἂν εἴη ζῃτημα, 

ἀλλὰ καὶ μονἤρεῤ᾽ ov γὰρ ἐπὶ ἑτέρων ὡς τὰ λοιπὰ λαμ- 

βάνεται, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειραχίου. 

a MaoxeAA(vow Τὸ μὲν μειράκιον πρόσωπον, τὸ 
δὲ καλλωπίζεσθαι πράγμα" ἀλλ᾽ ἐρεῖ τι, ὅτι οὐδὲν δια- 
φέρει τοῦ ἐκ δύα προσηγοριών" xal γὰρ xol ἡλιαία πρᾶ- 
pe ἐστι. ““ἔγομεν οὖν ὅτι ἐν προσώπῳ ἐστὶ, καὶ μετα- 
πέπλασται εἰς πρόσωπην", ἐχτὸς γὰρ προσώπου οὐ δύναται 

30 εἶναν ἡλικία . ὥστε πρόσωπόν ἐστι τὸ μέντοι χαλλωπί- 
ξεσϑαι δύναται χαὶ ἐχτὸς εἶνας προσώπου" ἄλλως τὲ ὅτι 
τὰ χαλλωπίξεσθαι πεποιηχέναι τί ἐστιν ἢ μέντοι ἡλι- 
κία φυσιχὼς ἐν πρασώπῳ ϑεωρεῖξαι , Οὐχ ἀπὰ τινος πε- 

ποιημένηυ" οὐ πεπηγυῖα δὲ κατὰ τοῦ παιδὺς 7 διαβολὴ, 

25 οὐδὲ ὡμολογημένον ἐχ τοῦ καλλωπίζεσθαι τὸ ἔγκλημα" 3 
εἰχὸς γὰρ καὶ δι᾽ ἄλλο τε καλλωπίζεσῶαν ; ὥστε μὴ φαί- 

4 τὰ Ald. om., est ἰὴ Par. et Ven, 2 Ven, ἀσϑενέστε- 

ρον. Pro ἤδη Ald. εἴδη. ὃ Ven. πρόςκαιρον. 4 Ven,47ra- 

ριστάναι. 5 Sequitur in Ven, ἢ τὸν νύχτωρ βοῆσαι παριόντα 
τὸ δεσμωτήριον, ϑαῤῥεῖτε ὦ δεσμῶται, ἀλλὰ —. 6 τὸ ἔγκλη- 

μα --- καλλωπίζεσθαι ex Par. inserui. 
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γεσϑαε toig ἐντυγχάνουσιν ἀηδής" διὰ καὶ σημεῖον yive- 
ται ἐγκλήματος, οὐχ αὐτὰ τὴ ἔγκλημα" ἤ γὰρ ἂν οὐδὲ 
στάσις ἣν, ἀλλὰ τόπος χρινός" εἴπερ τὰ χαλλωπίζεσθαι 
χαϑ᾽ ἑαυτὴ δίχα τιγὸς ἐγκλήματος ἐπαγομένου ἔγχλημα 
ἐποίουν οὗ γόμοες. Διὰ τί δὲ εἰς διαφορὰν ποιότητος 5 
προφώπην τὰ πρᾶγμα παρείληφεν" ἰδία γὰρ ἡ τῶν πρα- 
γμάτωμ καὶ τῶν πρησώπων ἐξέτασις " τὰ τῶν προσώπων 
γὰρ ἄν ἀπέραντον εἴη" εἴπερ τὰ πράγματα καὶ τὰ ση- 

pea τῶν ἐγκλημάτων προσώπων ποιοῦμεν διαφοράς" 

οἷον πένης πλούσιον κατορύττων, ἢ πλούσιος ἀφορῶν 10 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν" ἀλλὰ λέγομεν ὅτε πολὺ διαφέρει τὸ 

καλλωπιξάμενον τοῦ κατορύττοντος . τὰ μὲν γὰρ εἰς 
πρόσωπα λαμβάνεται, τὸ δὲ εἰς πρᾶγμα" ἐπὶ μὲν 

γὰρ τοῦ κατορύττοντος πρόακαιρὸς ἐστιν ἡ πράξις" 

ἐπὶ δὲ τοῦ καλλωπιξομέγου οὐχ ἔτι πρόσκαιρος ἡ πρᾶ- 15 

ξις τῷ μειρακίῳ , ἀλλὰ τὰ συνεχῶς καλλωπιξόμενον 
ὑρίξες, ' xci ὥσπερ βίαν τὰ τοιοῦτο παιησάμενον ' διὰ καὶ 
ἐμ τάξει προσώπαυ λαμβάνεται" δεῖ δὲ πρασχεῖσϑαι τὸ 
συνεχῶς" τὰ μὲμ γὰρ ἁπλῶς χαλλωπίξζεσϑαι οὔπω ση-᾿ 

μεῖον πορνείας '" ἡ δὲ συνέχεια, ποιδῖ τὴν ὑποψίαν" ἔστι 20 
δὲ χαὶ ταῦτα εἰπεῖν" ὅτι τὸ μὲν καλλωπίζεσθαι χαὶ ἐν 

αὐτῷ ἐστι τῷ ToU παιοῦντος σώματι" τὸ δὲ xatoQur- 
Tuy ἢ ἀφορᾷν ἔξωϑεν xal ἐμ ἄλλῳ xe τῶν ἐκτός" 

Ἱστέαν δὲ, ὅτε οὐδὲ τὸ μειράκιον αὐτὰ xad" αὑτὰ ποιεῖ 
πρόσωπον ἐξεταζόμενον καὶ εὐπορίαμ. ἔχον, τὸ δὲ πρᾶ- 25 
γμα συναπτόμενον τὸ συνεχῶς χκαλλωπίξεσθας δύναμιν 
xal εὐπορίαν τῷ προσώπῳ παρέχεξταις 

i 
í 

᾿Ἑβδόμην τὰ ἁπλᾶ προσηγορικά. οἷον, στρατηγός " ῥήτωρ. 

Συριανηῦς “Ὅπερ * ἐπὶ τῆς τῶν προσώπων πέμο 

1 Ven. ᾿Ξπὶ τῆς πέμπτης τῶν xg. tài. ὡς ἀσϑ. παρῃτήσατο 

σμικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύειν ἀπ. T. τελευταῖϊον ἔταξεν, ἀμ. ὡς πρὸς τὰ 
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σιτης ταξεὼρ eg ἀσϑενὲς παρῃτήσατο 3 σμιχρὸν ἢ οὗὖ- 

δὲν ἰσχύειν ? ἀποφηνάμενος, τοῦτο τελευταῖον ἀπεφή- 

varo, ἀμυδροτάτην ὡς πρὸς τὰ πρόσωπα "τὴν ἰσχὺν ἔγον. 
à» ταῖς ἐπιστημονιχαῖς γὰρ διαιρέδεσιν αἱ ἐπὶ πλέον 

δ διαιρέσεις πρὸς τὰ μερικώτερα καὶ ἀπορώτερα χωροῦ- 

σιν: χρὴ δὲ τὰ ἁπλᾶ προσηγοριχὰ ἀξιώματι περιέχειγ" 
ὅπως ἂν εὐπορώτερα τὰ τῆς ὕλης ὑπάρχῃ. 

Σωπάτρου. Προσὴηγορικὰ ἐχλήϑη ταῦτα διὰ τὰ 
: κοινὴν ὕλην xoi ἀφορμὴν λόγων ἐχ τῆς περὶ ἕκαστον 

40 ὑποχειμένης ἐννοίας ποιεῖν . οἷον" εἰ λέγοιμεν, στρατη- 
γοὶ, ῥήτορερ, αὖ περὶ τοῦδε τοῦ ῥήτορος, ἢ τοῦδε, ἀλλὰ 
κοινῇ * περὶ ῥητόρων ἃς ἔχομεν, ὑπολήψεις εἰς ὕλην Ao 
y uy προφέροντες" κατηγοροῦντες μὲν ᾿οὖν ῥητόρων .oV- 
τως ἐροῦμεν, ὡς ἀεὶ. συχθφάντωι χαὶ φιλοπράγμονερ,, 

48 ἅτε δικαστηρίοις σχολάζοντες" σννηγοροῦμτες δὲ ὡς δη- 
μαγωγοί εἰσι ῥήτορες, καὶ τὰ πολλὰ τῆς πόλεως κήδον- 
vct, xol σύμβουλοι ἀγαϑοί' ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ στρατ 
τηγῶν καὶ τῶν λοιπῶν, ληψῃ δὲ ὕλην «καὶ ἀπὸ Toy 

ι συμβάντων, vixno φημὲ ἢ ἥττης χαὶ τῶν τοιούτων" 
φοταῦτα γάρ, φημι, δὴ τὰ ἁπλᾶ προσηγοριχὰ ix τῶν 

ἐπιτηδευμάτων φαίνεται λαμβανάμενα" καὶ ἔστι χατὰ 
τὸ ἐπαμφοτερίζον" ater yap ἐπί te κατηγορίας καὶ 

ἀπολογίας" μέσα γὰρ ὄντα καὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶ δα;- 

κτικά" ὅπαυ μὲν yàg νίχη τῇ σερατηλίᾳ ̓  παρέπεται, 

πρώτιστα τὴν ἰσχὺν ἔχαν" ὥσπερ γὰρ διεπιπλέον τῶν ψυχῶν. πρύ-- 

οδοι πρὸς τὸ ἀσϑενέστερην ἀεὶ χωροῖσιν , ἅτε τῆς οἰκείας αἰτίας 

ἐπιμήκιστον ἀποπλανώμεναι, οὕτως κἀν ταῖς ἐπιστημονικίῖς διαιρέ- 

σεσιν — — — χωροῦσιν" ἐπισημήνασθαι ἄξιον, ὅτι χρὴ τὰ ἀπλᾶ. 

— — ὑχτώρχοι" ὡς τὰ τῆς στρατηγίας τε καὶ ἧς ὑυτορικῆς" καὶ 

δεῖ τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἀκολουϑοῦντα άποις χρῆσϑαι τοῖς dunt 

πτουσιν. —— 3 Àld. παρατηρήσατο, “δ Ald, οὐδενὸ σχύειν. ἃ 

Ald, κοινή. S Ald, στρατηγείᾳ. | δ 
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εὖτε xa) τοῖς ἐπαίνοις χρησόμεϑα. ἀπὸ τῆς vixnę 1α- 
βόντες ἀφορμήν" ὅπου δὲ τοὐναντίον ἧττα συμβαίνει, 
τότε γώραν ἔχει ἡ χὰτηγορία« 

M a oxsAAvov. Προσηγορικὰ αὐτὰ ἐχάλεσεν, ὡς 42 
ἐν μόν προσηγορίᾳ ψιλὴν τὴν δύναμιν ἔχοντα, οὐδὲν 5 
δὲ διὰ τῆς χλήσεως δηλοῦντα πρὸς ὑποψίαν χαλοῦ 

ἢ καχοῦ" αὐτὸ γὰρ xa αὑτὸ τὸ πρόσωπον τοῦ 

χατηγορήματος ἔμφασιν οὐδὲ μώαν ἢ δύναμιν ἔχει, πό- 
τερὸν ἀγαϑὸς ἢ φαῦλος, xol πότερον ἐπὶ συμφέροντι 
τῆς πόλεως ἡγούμονος, ἢ. τοῖς πολεμίοις τὰ κοινὰ προ- 10. 
πίνειν προαιρούμενος" ἐπὲ πάντων οὖν τῶν τοιούτων 

ποιήσομεν ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων πραγμάτων τὰς ποιόύ- 
τητας ἀναπλάσαντες, χαὶ προσλαβόντες τῆς τιμῆς καὶ 

ἀρχῆς τὸ σχῆμα τῶν πίστεων εὐπορήσομεν᾽ εἰ μὲν εἴη 
συιβᾶσα νίκη, φιλόπολιν ἀποχαλοῦντες, εἰ δ᾽ αὖ τοὺ- 16 

γαντίον ἧττα καὶ φυγὴ, ἐκ τῶν ἐφ᾽ ἑχάτερα, ὡς συμ- 

βαίνει, λέξει". πρὸς τὴν ποιότητα δὲ καὶ τοὺς λόγους 
ἁριοστέον" xol εἰ μὲν ἄδοξον οἴη τὸ πρόσωπον, κατα- 
φορικώτερος ὁ λόγος ἔσται, εἰ δὲ ἐνδοξότερον εἴη, ἐπι- 
ἑεἰκέστερος " οὐχοῦν οὗ πολὺ διαφέρει ταῦτα τοῦ τίς", 30 
πλὴν ὅτι τὸ τίς οὐχ ἐξετάζεται παντελῶς" ὁ δὲ στρα-" 

Ἂ τηγὸς προσχειμένου τοῦ πράγματος ὑπόνοιαν τινα xc 

ἐξέτασιν ἐκ τῆς τιμὴρ ἐπιδέχεται, 

Ταυτὶ δὲ δῆλον μὲν, ὧς καὶ καϑ᾽ ἕν ἐμπίπτει τοῖς ξητήμασι καὶ 

κατὰ πλείονα" αὐτίκα ὃ Ζημοσθϑένης καὶ πατὴρ 9» δήπου, καὶ ῥή- 28 

πὼρ καὶ πρεσβευτὴς, ἤδη 08 καὶ σερατιώτης " ὅϑεν καὶ μείζονω 

ἔχει δύναμεν τὰ ὡρισμένα καὶ κύρια. ' 

“Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου.. διελὼν f τὴν τῶν 
προσώπων ποιότητα, ἐδίδαξεν ὡς οὐκ ἀνάγκαϊον ἰδίῳ 

1 Á Veneto haec et quae deinceps Syriano attribuuntur 
absunt, 
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ἑχάστην ἐξετάξζεσϑαι" ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ πλείονες ποιό- 

τητες εὑρίσχονται κατὰ ταὐτὸν xoi ἀφορμαί᾽ καὶ τοῦτο 

διὰ τοῦ παραδείγματος ἐσήμανεν" ἀφ᾽ οὗ καὶ δῆλον, 

ὡς ἕκαστον τῶν χυρίων πλείονας ἔχει ποιότηξὰς, διὸ 

δ xoi προτέτακται τῶν λοιπῶν" ἔστι μέντοι xal .éxróg 

τῶν “χυρίων εὑρεῖν ἐν ἑνὶ τῶν προσώπων πλείονας ὅποια 
ὅτητας, ὡς ἐπὶ τούτου, τριδαριστεὺς " ἐταιβοῦντα τὸν 

υἱὸν ἀπέκτεινε, καὶ χρίνεται φόνου" ἁπλοῦν μὲν yag n 
τρισαριστεὺς, καὶ πρός τι δὲ ὡς πατήρ᾽ ὥστε οὐ μόνον 

40 χατὰ μίαν ἔχαάστην, ἀλλὰ καὶ χατὰ πλειονὰῤ ἀνάγχη 
ἐμπίμτειν τὰς ποιότητας τῶν προσώπων" χρὴ μέντοι 
εἰδέναι, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἀορίστοις τῷ ὁρῳ τοῦ ζητή- 
ματος ἤτοι τῇ ὑποχειμένῃ ὕλῃ προσέχειν δεῖ" ἐν δὲ τοῖς 
ὡρισμένοις τοῖς ? ἀπὸ τῆς ἱστορίας, μετὰ τῶν ἀπὸ τοῦ 

45 ζητήματος" ἐν μὲν οὖν τοῖς χυρίοις πολλαὶ ἐμπίπτου- 

σι * ποιότητες αἱ ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἐν δὲ τοῖς Gopi- 

στοις ὑλίγαι,. αἱ ἀπὸ τοῦ ὅρου, διὲ καὶ μείζονα ἔχει 
δύναμιν τὰ ὡρισμένα xol κύρια. 

᾿Αλλὰ δε περὶ ἱκάστου τῆς δυνάμεως ἰδίᾳ γνόντα χρῆσϑαι αὑτοῖς 
40 ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ. 

“Συριανοῦ. Ἰὸ ὡς ἂν ὁ κχαιρὰς διδῷ οὕτω. 
χουτέστιν ὕλη xc περίστασις καὶ μέϑοδος" οἷον ποῖον 
πρὸς ποῖον ποιεῖται τὴν κατηγορίαν ἢ ἀπολογίαν. πός- 
τερον ἔνδοξον πρὸς διαβεβλημένον , ἢ τὸ ἀνάπαλιν" ἢ 

,435 τοῦτο λέγει" ὅτι τὰς ἑπτά σοι ποιότητας εἶπον, tva ἐξῇ t 
σοι γινώσκειν τὴν ἑχάστου δύναμιν" οἷον τὸ κύριον 
ἐδίως χαὶ τὰ λοιπὰ, ὃ ἃ χατὰ μέρος ἐδίδαξεγ, OU μέντοι 
καὶ περὶ τῆς ἑχάστου δυνάμεως ἐδίδαξεν. 

$ Ald. τρισαριστὲς, h. 1. et paullo post. — 8 Ald. τῆς. 

4 Ald. ἐμπίπτουσα. δ Ald. &y. 
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Σωπάτρου. Τὸ ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ, περὶ τῶν 
χυρίων μόνον εἴρηται, ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἱ αὐταὶ 
καϑόλου ποιότητές εἰσιν ἐπὶ δὲ τῶν χυρίων, ἄλλοτε 
ἄλλως" διὸ καὶ δεῖ τοὺς Χαιροὺς φυλάττεσθαι" κχκαϑ' 

ovg τὸ ζήτημα μελετῶμεν, ἵνα ταῖς προύὐπαρξασαις πρά- ὅ 

ξεσι χγρησωμεϑὰ 9 μόναις, ἀλλὰ μὴ xol ταῖς μετὰ ταῦ- 
τα οἷον ξὲ χρίνοιτο Δημοθϑένης ὡς συμβουλεύσας βοη- 
ϑεῖν ᾿Ολυνϑίοις, οὔχ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτε xal πρὸς Φί- 
λιππον ἀπελϑὼν ἐσιώπησεν" οὕτω γὰρ γέγονεν" οὐδ᾽ 
or, συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσθαι ἀλλὰ δεῖ τὰ 10 
πρὸ τούτων novo ϑεῖναι" καὶ πάλιν εἶ κρίνοιτο ὡς συμ- 
βῳυλεύσας βοηϑεῖν Βυζαντίοις, καὶ Χεῤῥοννησίοις μνή- 

μην μὲν ἂν eoe τῶν ᾿Ολυνϑίων, οὗ μέντοι. χαὶ τῶν 43 
ἐν Χαιρωνείᾳ» ὕστερον γὰρ τοῦτο" 7 τοῦτο οὖν κελεύει 
φυλάττεσϑαι) ἵνα τὰ προῦπηργμένα 'μόνα mi, wur, 15 

μελετῶντες tO τοιοῦτο ξήτημα, μὴ μὴν καὶ τὰ μετὰ 
ταῦτα" στε περὶ τῶν χυρίων τὸ ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ, 
ἐϊρηταὶ μόνων" ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν" τοὐτῶν- 
γὰρ μόνων ἢ διάγνωσις τὸν χαιρὸν ἐπιτρέπει ὃ φυλάτο 
Tenn ' 20 

M αρκελλίνου, Eb πὲριέχει τὰ χύρια καὶ τὰ fra. 
ρα πρόσωπα, δναγκαῖον περὶ ἑκάστου προσώπου πρῶτον 
διαγνῶναι τὴν δύναμών xol τὴν ποιότητα" εἰ γὰρ tvQi- 
σκεται ἐν ἑνὶ καὶ ἄλλο πρόσωπον ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πάντων 
τοῦτο " συμβαίνει, ὡς ἂν ὃ καιρός, φησι, διδῷ χρηστέον" 35 
τουτέστιν ἡ ὕλη, καὶ περίστωσις καὶ μέϑοδος, πρὸς τὴν 
τῶν βιβλίων ἐξέτασιν τῶν παρὰ πονηταῖς τὲ xo ῥήτορ- 
σιν" ἡ γὰρ τῶν προσώπων μετὰ ἀχριβείας ποιότης ἐξε- 

τασϑεῖσα παρά τὲ τῶν ῥητόρων καὶ ποιητῶν τὰς δια» 
φορᾶς τὲ χαὶ μεϑόδους αἷς χρμῃστέον παρίστησι xol rae 30 

6 Áld. χγρησόμεϑα. 7 τοῦτὸ alterum Ald, om, 8 Ald, 
ἐπιπρέπει,- 9 Ald. τό, ᾿ 
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φασχευὴν πρὸς τὴν εὕροσιν" δεῖ δὲ xol τὰ εἴδη τῶν λό- 
γων ὁποῖα ἐφ᾽ ἑκάστου ᾿τῶν προσώπων παρείληπται σχο- 
πεῖν" διάφορα γὰρ ᾿εὑρεϑήσεταν. αὐτίχα ὁ Δημοσϑένης 
ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πρὸς τὸ πρόσωπον καταφορικῷ xé- 

5 χρηται λόγῳ" ἐν δὲ! τῷ πρὸς Jenriviv ὑπὲρ διαβεβλημέ- 
'vov προσώπου Κτησίππου πρὸς ἔνδοξον, ἑτέρου ἐδεήϑη 
λόγου" τὸ οὖν ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ, "τουτέστιν 7 χρεία 

καὶ ἡ τῶν ὑποκειμένων περίστασις" OV γὰρ ἀεὶ τὰ εἰρη- 
μένα συμπίπτει τῷ κυρίῳ" τεχνικώτατον δὲ τὸ τῶν και- 

40 ρῶν στοχαζόμενον μὴ ἐχπίπτειν τοῦ προσήχοντος . 

Τὰ μὲν οὖν ἐξεταζόμενα τῶν προσώπων *6 καὶ δεῖ τοῖς ἐγχὼ- 

μιαστικοῖς ἀκολουθοῦντα τόποις χρῆσθαι τοῖς ἐμπίπτουσιν. ' 

Συριανοῦ. ᾿Εγκωμιαστικοὺς ἢ λέγει τόπους γέ- 
vog , ἀνατροφὴν, ἐπιτήδευμα, πράξεις" τὰ δὲ τοῖς ἐμπί- 

πτου-- 

4 Ven. "Εγκωμιαστικοὺς μέν φησι τόπους, οὖς καὶ ἀνωτέρω 

ἔφαμεν., γένος, ἀνατροφὴν, ἐπιτηδεύματα, πράξεις, τὸ δὲ τοῖς ἐμ-- 

πίπτουσιν οὐχὶ τοῖς εὑρισκομένοις δηλοῖ, οὐδὲ γὰρ πάντως ἐξετάζειν 
ἡμῖν ἕκαστα συμφέρει τῶν εὑρισκομένων, ἀλλὰ τοῖς κατὰ τεχνιχὴν 

ϑεωρίαν τῷ λέγοντι λυσιτελοῦσιν" κἂν γὰρ ὦσιν ἐπί τινων πρόδη- 

λοι πατέρες ἢ πατρὶς, ἄδοξον δέ τι ἔχοντες, παραλείψομεν, ὡς καὶ 

4 ημοσϑένης ἐν τοῖς περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηκεν ὑπὲρ ἑαντοῦ λέ- 

yo»* Γέλωνα μὲν γὰρ ϑανάτου καταγνωσθέντα, διὰ τὴν Ἰγυμφαίου — 

τοῦ ἐν τῷ Πόντῳ προδοσίαν καὶ τὴν μητέρα ὡς “Σκυτίδα (sic) κατὰ τὸ 
γένος, ταῦτα γὰρ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντός φησι, παρῆ- 

κεν, ἐπὶ δὲ τὴν ἀνατροφὴν ὡς χρηστὴν οὖσαν καὶ τὰς πράϑεις tU- 

ϑὺς ἐχώρησε λέγων, ἐμοὶ μὲν τοίνυν ὑπῆρξε παιδὲ μὲν ὄντε φοιτῶν 

εἰς διδασκάλους καὶ τὰ ἑξῆς" ἐν δὲ τοῖς κατ᾽ Αἰσχίνου λόγοις ἐπὲ 

τοὺς πατέρας ὡς λίαν ἀδόξους, πρὸ τῶν ἄλλων ἔτρεψε τὸν λόγον" 

οὖκ ἀπορῶν δὲ, ὅτι χρὴ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν εἰπεῖν ἀπορῶ, τοῦ 

πρώτου μνησϑῶ" πότερον, ὡς ὃ πατήρ σου Τρόμης ἐδούλευσεν, εἴ 

τι καὶ χρηστὸν ἐκ τῆς ἀγωγῆς ἢ τῆς περὶ τοὺς λόγους ἰάσκήσεως 
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πτουσιν, οὐ toig εὐῤισχομένοις. φησίν *'oB8À γὰρ πάν. 
τως ἐξετάξειν ἕχαστὰα συμιρέρει. τῶν εὑριδχομένων, . ἀλλὰ 
τοῖς χατὰ τεχνικὴν ϑεωρίαν τῷ λέγοντι" συντελοῦσι" χἂν 

γὰρ ὦσιν ἐπί τινων πατέρεσ', ἄδοξοι, ἢ warolo, παρα- 
λείψομεν" τὰ δὲ πρὸς σύστασιν ἐροῦμεν, cd. βλάπτοντα καὶ 
σιωπῶντερ᾽ οὕτω χαὶ Δημοσϑένης ἐν τῷ περὶ τοῦ Gres, 

φάνου πεποίηκε , «Γέλωνα ub τὸν πρὸς μητρὸς αὐτοῦ 
πάππον, ὡς φυγάδα xci πρὸς "TOU δήμου ϑανάτῳ Xo tu 

γνωσθέντα, διὰ τὴν προδυσίαν Nvugaíov. τοῦ ἐν τῷ 
Πόντῳ, καὶ τὴν μητέρα, og Σχυϑίδα τὸ γένος, ἃ. δὴ 10 

πάντα. ἐν τῶ. κατὰ Κεησμρῶντορ Aioxivig παρέϑηκε, 
σιωπήσας, ἐπὶ δὲ "wi ἑαυτοῦ ἀνατροφὴν ὡς Xewrpo 

va? uu » Me 

ὑπῆρχεν αἰτῷ, τοῦτο — ἐκ γὰρ τῆς ᾿ς τοιαϑτης ἀκῤιβοῦς, 

τῶν προσώπων ἐξετάσεώς τὲ καὶ χρήσεως καὶ ποίάς ἰδέας fol. ^ 

λειν προσήκει τρὶς λόγοις γνωσόμεϑα. οἷον ὡς ̓ Δηβουϑένης" ἐν τοῖς 

πρὸς Aentim “ὑπὲρ διαβεβλημένου' προσώπου Χιησίππου, ToU^ Χα- 

δοϊου παιδὸς, ̓ἀσωτίαν φοσοῦγτος, ᾿πρδς ἔνδοξον "τὸν, .Ζεπτνην ποι9 

ὀύμενος τοὺς λάγους, ἠθριωτέρῃς κέζῥηται καὶ λέαν ἐπιεικεστέρᾳ mE | 

ἰδέᾳ,. λέγων, αὐδὲν γὰρ φαῦλον. ἐρῶ σοι xol πάλιν, καὶ γὰρ εἰ πάπ ^ 
νυ χρηστός ἐστι «Δεπείνῃς, ejg ἐμοῦ γ8 ἕγεκα ἔστω". ἐν δὲ τῷ κατὰ. 

Μειδίου κατὰ «διαβεβλημέφου. πρροώπου χαρῶν. καταφορικωτέρῳ καὶ 

τραχυτέρᾳ ab. τῶν "λόγων ἰδέᾳ: πέχρηται", ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφά- 

νου περὶ τῶν ἐνδόξων πράξεων τὸν ὅλον διάπλέκει λόγον, πομπι- 

κωτέρᾳ τὸ καὸ 'λαμπιροτέῤᾳ καὶ ünküg εἰπεῖν ἐν ἑκάστοιϑ᾽ key λό- 

pe» del τῶν “Ὁ δηβοσίων- ad) τῶν ἰδιωτικῶν. προσφόρους ἀεὶ τοῖφ 

ὑποκειμένοις ἐκετεϑέντα προσώποις ὕψει τὰς τῶν "λόγων ᾿δέμς" τὸ, 

μὲν οὖν πρόχειρον τῆς τῶν ἐγκωμιαστικῶν τόπων͵ χρήσεως Ἰοιούτάν 

ἐστιν , ὥστ διὰ πάσης ἔχειν φυλακῆς; pi τι καὶ “τροςϑεῖναν — 

——XX ep T. ἄῤῥητον ἄμεινον" (Od. & 446.) «ἀλλὰ τὰ 

μὲν πρὸς σύστασιν ἡμεϑέραν ̓ἐροῦμαν,,΄ τὰν δὲ "βλάπτοντα σιωπήσομεν “ 

ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων τὸ ἀνάπαλιν τὰ μὲν ἐκείνοις σονοΐσοντίκ' τολόωφ 

παφαλέϊψομε, ὅσα δὲ βλάπτειν ἱνανὰ ἐκτραγῳδήσομεν. "Eon δέ 

εἰς παρά τὸ δημοσϑένει καὶ -Θονκυδίδῃ βιαιοτέρα. μέϑοδος w. 1; ἃ: 

Rhetor. IV. 8 
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οὖσαν. ἔχώρηδεν * ἦν μέντοι τοῖς «κατ᾿ Αϊσχίνον πρὸ * 
παντὸς, ἄλλου £m. φοὺς προγόνους ἐχώρησεν ὡς ἀδόξαυς, ̓ 
φάσχων" oix: ἀπορῶν d. ὃ τι" χρὴ περὶ σοῦ xc) τῶν σῶν 

εἰπεῖν, ἀπορῶ -τοῦ πρῶτον μνησϑω, πότερον ὡς ὁ πατήρ 
δ σου Τρόμης ἐδαύλευσεν" εἴ τε δὲ χρηστὸν ἐχ τῆς ἀγωγῆς 

εἶχε καὶ τῆς * περὶ λόγους ἀσκήσεως, παραλέλαμστεν " καὶ 
ἐν τῷ πρὰς, «ἀεπείνην. ὑπὲρ διαβεβλημένου προσώπου 
Κτησίππον - TOU. Χαβρίου. παιδὸς ἀσωτίαν 'yogoUytog 
πρὸς ἔνδοξον τὸν “1επτόνην σοιούμβνος τὸν λόγον, 79v 

10 seré og κέχρηται τῇ ἰδέψ xoL ἐπρεικεστέρῳ , λέγων" ϑὐδὲν 
γὰρ φαῦλον ἐρῶ σε" ἐν. dà τῷ, κατὰ Μειδίου x καταφορ- 
κἀπέρᾳ. xgl, τραχυτέρῳ ; καὶ ἐν. τῷ. περὶ τοῦ στεφάνου, 
ἀπὸ τῶν ἐνδόξων πράξεων τὸν ὅλον λόγον διαπλέχων, 
πομπιχωτέρῳ, xal λαμπροτέρᾳ᾽ , δεῖ γὰρ μὴ μόνον τὰς 

45 τῶν προσώπων ἐξετάξειν ποιότητας ἐν τοῖς τοιούτοις, 
ἀλλὰ . χαὶ τὰς. ἰδέας xav ἀλλήλους. τοῖς ὑποκειμένοις 

ἐπιτιϑέναν προσώποιρ" ἔατι, τις xal ἑτέρα παρὰ «Θουκυ- 

δίδῃ καὶ, Δημοσϑόνῃ μέϑοδος βιαιρτέρα " “ἥξεις καὶ τὰ 

πρὸρ ἐπαίνου τῶν ἐναντίων «ἀπὸ. τῆς. γνώμης διαβαλλεὶ" 
20 χαὶ τὰ ἢ κενοῦντω. λοιδυρίαν "ἀπὸ τῆς' διανοίας. βέλεισεω 

δείχνυσιν - ̂ δημοσϑένης 5 μὲν ἐν τῷ κατὰ ἹΜειδίου. τὴν 
διὰ τὴν ἐπίδοσιν" τῆς τριήροὺς᾽ μεγαλοφροσύνην αὖ- 
τὸῦ χαταβάλλων" μέγα, γὰρ ἣν "Avo: - xdi τὸ μό- 

-. 3. Ald. sóc. .͵ δ Ald. "m . 4 Ald, ταῖς... .. 5 Ven, 

τὰ καϑ' ἡμῶν κινοῦντα. Ald. λαιδωρίᾳν. ^. 6 Yen. dduuoa96ync 
μὲν γάρ. ἐν τῷ κατὰ Μειδίου δρῶν ἐκεῖνον. μεγαλοφροκοῦντα διὰ 

τὴν ἐπίδοσι» τῆς. τριήρους , μέγα γὰρ ἦν καὶ τὸ τριηραρχῆσαι «dni 

νησιν, μήτι ys 0 τριήρη ὅλην ἐκ go» οἰκείων ἐπιδοῦναι" ὃ δὲ 
φὴν ἀϊτίαν ἐξετάσας, δι᾿. ἣν τοῦτο «πεποίηκεν, διαβεβλημένον ἀπέ- 
δειξε τὸ δοκοῦν. ἔνδοξον, φησὶ γὰῤ, ὡς στρατείας — — — — 

σπεύδων". xdi τὸ ἐνθύμημα τοῦτο συμπληρῶν ἐπάγει" τῷ δῆλον» 
ὡς μηδὲ ἀντειπεῖν αὐτὸν ἔχειν, Oti τὴν στρατείαν φεύγων. οὐ φιλο-: 
τιμίᾳ τρῦτό — καὶ πάλιν, αἰαϑόμενος æ. τ, ἃς Ald, ἐστί» 
dedi», ΝΞ 
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yo» τριηραρχῆσαι,. μήτε. γε δὴ χαὶ τὸ τριήῤη ἐπιδοῦναι ; 
à δὲ. διαβάλλων ἀπὸ τῆς διανοίας φησίν" ὡς στρατείας 44 
εἰς Εὔβοιαν γινομένης, δέον σὺν τοῖς ἱππεῦσιν αὐτὸν 
ἐξελϑεῖν, ἐπιδέδωχε τριήρη, διαφυγεῖν τὸ στρατεύεσθαι 
σπεύδων" xoà πάλιν αἰσθόμενος, ὅτε ξύλα διὰ τῆς τριή- 5 

Ῥους: ἤνεγκεν 7. ἐξ ΜΕυβοίας,, φησὶ “διαβάλλων, . καὶ. χρη- 
ματισμὸς, οὗ λειτουργία γέγονεν ἡ ὃ: τριηραρχία τῷ. κα- 
ταπεύστῳ τούτῳ " dy δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφάνου φεύγων τὸ 

L ἜΝ 

μέγεϑος τῆς *^ διαβολῆς, τὸ περὶ Χαιμρώνειανιγεγονὸς πά-" 

7 Ven. ἤγαγεν: 8 Ald. lewovoysa. 5. Ald. καί, Ven. 

et Par. 7. 40 Ven. τῆς κατ᾽ αὐτοῦ διαβολῆς, ὅτι δὴ συμβεὶ 

βουλευχότος αὐτοῦ πόλεμον ἄρασϑαι πρὸρ᾽ Φίλιππον τὸ περὶ 

Χαιρώνειαν ἀτύχημα τῇ πόλει γέγονεν, ümó τῆς γνώμης αὐτὸ συν- 

ἐστησεν — — “Ξ- συμβουλευϑέντα καὶ παρ᾽ ἡμῶν μὲν ἀεὶ γινό- 

μενα, παρ᾽ ἐμοῦ δὲ τότε συμβουλευϑέντα". οὗ γὰρ δὴ τῷ μὲν iR 

Jg τραφέντι χωρίῳ ἀδόξῳ τέ γε Ovr καὶ σμικρῷ τοσαύτην s^ 

γαλοψυχίαν προσῆκεν ἐγγεγέσϑα,, ὥστε «ἧς πῶς “Ἑλλήνων. ἀρχῆς 
ἐπιϑυμῆσαι) καὶ τοῦτο εἰς τὸς νοῦν ἐμβαλέσθαν ἡμῖν καὶ οὗπωι 

᾿4ϑημωῤοιςγ "καὶ κατὰ, τὴν. ἡμέραν ἑκάστην, ἐγ πᾶσι καὶ λύγαις , 

καὶ ϑιύρήμασι τῆς, τῶν, προγόνων ἀρεχῆς ὑπορψήματα ὁρῶσι. το- 

σᾳίτην. καχίαν ὑπάρξαι, ὥστε τῆς ἐλευϑερίας αὐτεπαγγέλτους t 

—— παραχωρῆσαι. Φιλίππῳ" λοιπὸν τοίνυν ἦν ἀναγκαῖον, ἅμα 

πᾶσιν οἷς ἐκεῖνος ἔπραξ ξεν ἀδικῶν ὑμᾶς, ἐναντιοῦσϑαι δικαίως τού- 

τοις, ἐποιεῖτε μὲν ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς" «εἰκότως καὶ προσηκόντως" ἔγρα- 

gov δὴ αἰδτσντεβούλευον &a&' τοὺς ἐπολιειευόμην χρόνους, ὁμολογῶν 

En ye μὴν dn. πλέον βεβαιῶσᾳα τὴν javrou γνώμην ὥς ἀρίστην 
—7 —ä μετάγεὶ τὴν αἰτίαν λέγων". εὗ 

ἐν (ita. God.) δαίμονος —- — — ἢ πάντα ἅμα. ἐλυμαίνετο Toig. 

^ , ἕως ἀνέστρεψεν τί δΔημοῤϑένης ἀδικεῖ, “Ὁ «δὲ γε Θουκυδί. 

δὴς Τῇ ̓ οἰκείῳ κεχρηβένος βίᾳ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ὀυνόστησέ $5 'ᾳπαὺ 

διέβαλεν ἀπὸ τῆς γνώμης" ῥητουμένου γὰρ». υδιὼ . af. οὗ. Ἀερκυραῖοο. 

οὐδενὶ συγεμάχησαν, ᾿ἑχάτρρον ἀπὸ τῆς γνώμης ἐπιχειρήσαντες κατο-ὶ 

συξύασαν ὁπὲρ ̓ βούλούτα" ὃ. μὲν γὰρ Κερκυρρῖός φησι, οαὐμμαχοί. 

4s γὰρ οὐδενός πω ἑκούσιοι ἐν τῷ πρὸ pv γενόμενοι ψὺν Gilepe 

8.. 

(!Y 

- 
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Sog, ἀπὸ τῆς γνώμης αὐτὸ συνέστησεν εἰπὼν, ὡς καλὰ ^ 

᾿ καὶ τῶν προγόνων ἄξια τὰ συμβουλευϑέντα καὶ ἑξῆσι 
Ἔτι δὲ πλέον τὴν αὐτοῦ γνώμην. βεβαιῶν μεταστατιχῶς 

ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς μετάγει τὴν αἰτίαν οὕτως". εἰ. δὲ ἢ 
δ δαίμονός. τινος, ἢ: τύχης ἰσχὺς, ἢ στρατηγῶν. φαυλότης, 
ἢ πάντα. ἐλυμήνατο xai ἑξῆς. .᾽Ο δὲ Θουχυδίδης. πάλιν 
ξητουμένου, ra. τί οἱ Kepxvgaio, οὐδενὶ συνεμάχησαν, 
ἀπὸ τῆς γνώμης ἐπιχειρήσας τὸ αὑτὸ συνέστησέ τε xc 
διόβαλλεν" ὃ μὲν γὰρ Κερχυραῖος συνιστῶν τοῦτά φησιν" 

40 σύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός 1! sp) ἑχούσιοι γεγόνασι καὶ 
ἑξῆς" καί φησιν, ὅτι δι᾽ ἀπραχμοσύνην, ὁ δὲ Κορίνϑιος 

διαβάλλων, ὅτι ἐπὶ xaxovoxig xal οὐκ ἀρετῇ, vy, ἐπε- 

τήδευσαν, βουλόμενοι σιρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μάστυρα 
ἔγδιν.. 

45 Zona rQov. Toig ἐμπίπτουσιν ἀντὶ τοῖς χρησι- 

μεύουσιν᾽ οἷον περὶ Δημοσθένους Aéyovrog, “μὴ͵ βιᾶζε- 

σϑαι τὸ . δειλὸν. αὐτοῦ περιτρέψαν εἰς ἔπαινον" τοῦ 

πανηγυριχοῦ γὰρ τοῦτο" τινὲς. γὰρ λέγουσιν, οἵ χρὴ 
ἄμεινον, toig: κατὰ καιρὸν' εὑρισχομένοις, ἵνα sy ἐξήγης 

30 σις ὁμοία ἡ TO, ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ". οἷον εἰ "χρίψειῴ 
“ημοσθένη διὰ τὴν συμβουλὴν τῆς συμμαχίας" Θλυν-ν 
ϑίων, μὴ ὡς λειποτάχτην αὐτὸν διαβάλῃς ἢ μισότεχνον, 
ὅτι ἐλευχειμόνησεν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ τῆς ϑυγατρός" diio 
γὰρ, γεγόνει ταῦτα. ᾿᾿ | | 

δ᾽ αεὐδὲ δεησόμενοι ἥκομεν, " "T εἰς. τὸν παρόντα. πόλεμον Ko- 
ρινϑίων ἔρημοι δι᾽ αὐτὸ καθέσταμεν; καὶ περιέστηκεν dj.SoxoUpa 

ἡμῖν πρότερον σωφροσύνῃ, τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ συμμαχίᾳ τῇ cob, né. 
lag γνώμῃ συγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουμα xel ἀσϑέσεια' φριομίνηϊ 
o δ᾽ ἄν Κορίνϑιος dx τοῦ ἐνανείου διέβαλεν τὸ πρᾶγμα: εἰπὼν. 
φασὶ δὲ συμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενύς. πω δέξασθαι" τὸ. δὰ 

énà κακουργίᾳ καὶ ovx ἀρετῇ ἐπετήδευσαν σύμμαχδν τε οὐδέψᾳι 
βουλόμενοι πρὸς τὰ ἀδικήματα οὐδὲ (μάρτυρα ἔχαικ,. 14 αὖδι, 
νὸς Ald. Pam om., recepi ex Ven, ct Thue, 1. 38. --α΄ Lim, 
sq. Ald. habet διαπραχμοφύνην.. 60062 00. εν sons s 241 

«M 
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αρκχελλίνου,. “Σρόδρα διδασχολεχὸν τοῦ λόγου 
τὸ σχῆμα" ἀναχεφαλᾳίωσεν γὰρ πάντων τῶν εἰδημένων 
ἔχοι" τὸ δὲ τοιοῦτον dag καὶ jx gren] τὰν λόγον ἃ mage 
γάξεται" ἐξέτασιν 'δὲ ἐπιδέχεται διὰ τὸ ἔχειν ποιύτητα, 

ὅπερ οὐχ ὑπάρχει toig ἀαρίστοις" δεῖ δὲ εἰδέναι; ὅτι 5 
ϑχολουϑεὶ τῷ προσώπῳ τὰ ἐγχωμιαστικα" ἀλλ᾽ οὐ πάντα 
εἰς πάντα, ἐπεὶ διάφορα * * τὰ πρόσωπα" xol τῷ μὲν χυρίῳ 
διὰ τὸ. ὠὡρίσϑαι τὸ πρόσωπαν πήντα ἀχολουϑεῖ, γένος, 
στατρὶς, καὶ ἑξῆς" οἷς χρηστέον, ὡς ἂν δοχιμάσωμεν συμ- 
φέρειν, πολλάκι γὰρ καὶ σιωπῆσαι, τινὰ πρσαήκει, διὰ 19 
τὴν χρείαν" τῷ δὲ προσηγορικῷ QUX ὄτι. πάντα. ἐμπί- 

πτει" ἔχει δὲ πάντως τι τῶν" ἐγκωμιαατικῶν" xoi nl 

τῶν χυρίων δὲ τοῖς ἐμπίπτουσι καὶ συμφέρουσι χρησό- 
μεϑα" Q γ᾽ οὖν Δημοσϑένῃς ἐγκωμιάξων. qv πᾶσιν ἐχρὴ- 
σατο , ἀλλὰ τὸ μὲν" ̓γένὸς ἐσιώπησεν ὡς ἀδοξότερον " 15 

ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων ποιεῖται τὸν λόγον καὶ τὰν ἔπαι- 
γαν" ἐμοὶ μὲν 'παιδὶ Ὄντι, φησὶν, ὑπῆρξε φοιτᾷν εἰς τὰ 
προσήχογτα διδασκαλεῖα. 13 Αἰσχίνην δὲ συγχρίνων πρὸς 
ἑαυτὸν καὶ ἀπὸ τοῦ. γένους xal ἀπο τῶν ἄλλων πεποίς- 

qot ψόγαν" μελετῶντες οὖν τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν διδξ- 30 

ελευσόμεϑα " τὼ διαβεβλημένα δὲ παρήσομεν" ἐπὶ δὲ τοῦ 
ἀντιδίχον τὸ ἐναντίον. — 

Οὐκ ἐπιδίχετων. δὲ ἐξέτασιν sd τε ἀάριατα οἷον. τὸ τίς, ̓καὶ τὰ 
ἰσάζοντα δι ὅλου, οἷον Y δύο νέο; πλούσιοι εἰ ἐπί τῳ ἢ αρίνοιεν 

ἀλλήλους" ἃ yg: ἄν, τις εἴποι κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦτα καὶ κατὰ 25 

΄ τοῦ δεέρον ξόται, . . 

Συριανοῦ χκὶ Σωπάτρου. Mtr? τὰ ἐξετα- 
ζόμενα ἐπὶ τὰ ἀνεδέταστα χωρεῖ" ταῦτα δὲ ἐπὶ μὲν πε- 

NN 

12 Ald. ἐπιδιάφορ,Ἠ, 13 Ald, διδασκαλία. Tar. διδασχά- 
Lia. scripsi διδασκαλεῖα, ᾿ 

4 Ald. οἷον δύο' νέοι — — -— τοῦ ἑτέρου ἔσται. στα. 2 
Ald. τό ὅ Ven.'Ixavdg περὶ τῶν ἐξέταζομένων προσώπων» δια- 
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fiw, ate "T". ὅτι συμπρεσβευτὴς ἦν αὐτῷ «Αἰσχίνης, 
καὶ χοτὰ mOUTO- ἐθισάζειν δοχῶν φησιν" ἐγὼ δὲ οὐ συμ. — 
ᾳεπρεσβρυχέναι ὃ φημί σους. πρεσβεύειν uéyvro, σὲ μὲν 
πολλὰ καὶ. δεινὰ, ἐμαυτὸν dà ὑπὲρ τούτων τὰ βέλτιστα" 

δ Ὑπερίδης δὲ ἐν. τῷ ὑπὲρ Φρύκης τῆς ἑταίρας ἐξισάζον. 
τὸς αὐτῷ τοῦ, ὅτε xai. Εὐϑίας ὁ. κατήγορος αὐτῆς ἔγνω 

αὑτὴν, ὥσπερ καὶ ὃ “συνηγορῶν ᾿ΥὙπερίδης, εὗρε μικρὰν 
διαφοράν: τὸν μὲν ὕπως σωϑήσεται' ἐκ παντὰς τρόπου 
ζὥηχγεϊν, τὸν δὲ ὕπως ἀπολέσειδν. ) . 

4 M αρκελλίνο υ. ΠΙαρατηρητέον Ort xol τὰ ἀόρι- 
στα πρόσωπα ̓ καλεῖ " φύσει γάρ ἐστι πρόσωπα, οὐ μὴν 
ἐξετάζεται" οὗ γὰρ ἔχει τὴν τῆς ποιότητος χατασχευὴν 
7 ἀπὸ γένους ἢ ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων, ἢ ἀπὸ πράξεων ἢ ἢ 

ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώπῳ , ὧν 
8486 γὰρ ἡ γνῶσις ἀφανὴς, ἄδηλα ὁμοίως xol τὰ παρεπό- 

μενα" ὅπερ δὲ ἄνω παραλέλοιπεν ὁ τεχνιχὸς, πληρώσας 
τὴν διαίρεσιν ἀναλαμβάνει" τί δὲ τοῦτο qv; τὸ ποῖα 
ui» πρόσωπα ἐξέτασιν ἐπιδέχεται" τίνα δὲ ἄλλως χρείας 
ἕνεχα μόγης xoi σχήματος παραλαμβάνεται" περὶ δὲ 

10 τῶν ἀορίστων φησὶν ὁ Πολέμων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν πλα- 
σμάτων ποσῶς ἔχει χώραν δορυφορήματι ἐοικότα μόνον" 
ἐπὶ δὲ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔτι" πῶς γὰρ οἷόν τε, ποιότη- 
"fgrog μὴ ὑποχειμένης ἐξετάζειν πρόσωπα" ὅμως οὗ 
πάντη ἄχρηστα" αὐτὰ μὲν γὰρ καϑ᾽ ἑαυτὰ σύστασιν 

26 οὐχ ἐπιδέχεται ἐξετάσεως, εἰς ἀπόδειξιν δὲ ἑτέρων παρα- 

᾿λαμβάνεται" xal περὶ τούτου τρεῖς ἡμῖν παραδέδωχε μ8- 

ϑόδους ἡ 7 τέχνη, ἃς καὶ παρεϑέμεϑα" Σὰ δὲ ἰσάξοντα 
δι᾿ ὅλου οὐχ ὅτι πρόσωπα. οὐχ ἔχει ἐξεταζόμενα, ἀλλὰ 

διὰ τὸ ἰσάζον τῶν προσώπων οὗ δέχεται ἐξέτασιν" δύ- 

80 vara. δέ mig: ἐπὶ τούτων χαὶ. μικρὰ διαφορὰ σύστασιν 
δοῦναι τῷ προβλήματι. 

ἀ 

. 8 Ald. Par. — scr, ewexemquf. 
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“Ὥσπερ δὲ τῶν προοώπῶν, οὕτω T καὶ τῶν πραγμάτων doi) 

, διαφορά, ̓  

“Συριαγοῦ καὶ “Σωπάτρον. Οὐχὶ χατὰ τὴν 
ποσότητα φαμέν .3 τὰ μὲν γὰρ ἄχρις ἑπτὰ πρόεισι, * τὰ; 

δὲ τρία ἔχει μόνον , ἀλλὰ xara τὴν ποιότητα" πολλὴ γὰρ 5 

χαὶ τούτων 7 πρὸς ἄλληλα διαφορά. Φασί τινὲς 4 ἐνδεῶς 

χανταῦϑα τὸν τεχνογράφον εἰπεῖν" ὥσπερ, γὰρ͵ ἀνωτέριο 
τὴν τῶν προσώπων ὕλην παρέλιπεν, “μίαν μόνην εἰπὼν 
ἐπὶ τῶν ̓ἑπτὰ διαφορὰν τὴν τῶν ἐγκωμιαστικῶν τόπων, n 
ἢ μάνον τοῖς ὡρισμένοις ἁρμόττει καὶ κυρίοις, οὕτω χὰν- 10 
ταῦϑα παντελῶς τὴν τῶν πραγμάτων ἠγνόησε diapo- 

QaY* αὗται γὰρ, ἃς τίϑησιν, , οὐ moyróg . εἰσι πράγματος 

διαφοραὶ, ἀλλὰ στόχασμοῦ . vov * εἴπωμεν δὲ ηἡμεῖς 
ἄνωϑεν ἀρχήμδναρ τὴν τῶν πραγμάτων διαίρεσιν" τῶν 
πραγμάτων τὰ μέν ἐστι xaT εὐϑύ, * τὰ δὲ xarà τὸ 15 
ἐσχηματισμένον" ἢ γὰρ λέγει τις ὀνειδιζόμενος. αὐτὸ τὸ 48 
πρᾶγμα ποιῆσαι, ὅπερ xol διδάσχει" διὸ καὶ ᾿καλεῖται 

χατὰ τὸ εὐθύ" ἢ ἄλλο μὲν λέγει, ἄλλο δὲ βούλεται δεῖ- 
ῥα" χαὶ χαλεῖται τοῦτο ἐσχηματισμένον" καὶ. τοῦ μὲν, 
xar εὐθὺ τρεῖς αἱ ἀνωτάτω διαφοραί" τὸ κατὰ ἀρίσιν, 20 

τὸ χατὰ συμβουλὴν, τὸ κατὰ φυγὴν xal δίωξιν" τού- 

των δὲ τὸ μὲν κατὰ συμβουλὴν ἄτμητον" τὸ δὲ κατᾷ 

χρίσιν τέμνεται , εἴς T6 τὰ κατὰ ἀμφισβήτησιν". ἐν ap- 

φοτέροις yap χρίσις ἐστί" xai ovre χατηγορία, οὔτε 

ἀπολογία, . ἀλλὰ κρίσις τοῦ εἰ δεῖ δοῦναι ἢ τοῦ ποῖον 25 

δοῦγαι" ἢ τὸ τί δεῖ δοῦναι" τὸ δὲ κατὰ φυγὴν καὶ δίω- 

ξιν τέμνεται εἰς ὀχτὼ διαφοράς" πρῶτον ἐφ᾽ οἷς δέον 

ποιῆσαι οὐχ ἐποίησεν" eg δ' “φτρατηγὺς ὃ μὴ avoitag 

τὰς πύλας vuxtug τῶν αἰχμαλώτων ἐλϑόντων ; καὶ κρι-» 

1 Ven, οὕτω δέ, 2 Ven. φημί. ^8 Ven. προελήλυϑε δια- 

φορῶν, , τὰ δὲ͵ sola! ἔχεν. μόνον..᾿ Ald, Par. τὰ. δὲ τρεῖς, omisso, 
ἔχει μόνον. ἅ Sopatri haec sunt. — 5 Ald. κατευϑύ. . ... 
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γόμενορ" καὶ dy οἷς δέον μὴ ποιῆσαι ἐποίησεν" ὡς ὃ 
ἐπαχολουϑῶν ἃ ἄχειρε ὃ ἀριστεῖ χαὶ γελῶν καὶ χρινόμενος 
ὕβρεως " καὶ ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν' ὡς γυνὴ 

νύχτωρ δακρύουσα. καὶ πρενομένη μοιχείαρ" 1 ἀφ᾽ ὧν Υ͂ 

δ εἰπέν τις, ὡς ὁ πλούσιος ὁμώσας ἐν συμποσίῳ τυραννή- 

σειν, καὶ χρινόμενος, ἢ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι εἶπον κρινόμενοι 
" περὶ αὐτοῦ, ὡς ὃ Θὲμιστοχλῆς χρινόμενος, ἐπειδὴ Παυ- 

σανίας ἕφη αδιγόμενοῤ ; Xomevóy αὐτὸν εἶναι τῆς προ- 
δοσίας * χαὶ αἱ τρεῖς αὗται, ἃς ὁ εχνιχὸς προσέχόμε- 

40 σεν" καὶ τοῦ μὲν κατὰ τὰ εὐϑὺ αὕτη 7 διαίρεσις, TQU 

à xarà TÓ ἐσψημιατισμένον τρεῖς αὗται διαφοραί" xe 

ἐχ τοῦ μείζονος " οἷον Δημοσϑένης ἥλω ἐπὶ Mi agna 

λείοις ρήμασι" xal ὃ μὲν κατηγορὸς φυγῇ * αὐτὸν ζη- 

puoi , ὁ δὲ τεϑνάναι ἀξιοῖ" τοῦτο EL ἐσχημάτισται" oU 
45 γὰρ ἀποθανεῖν βούλεται, ἀλλ᾽ εὔνουν διὰ τούτου ἕαυ- 

τὸν δεῖξαι βούλεται τῇ πόλει" ἐχ τοῦ μείζονος δὲ λέγε- 

᾿ ταῦ, διὰ τὸ προτεῖναν μεῖζον τοῦ κατηγόρου τὸ οἰχεῖον 
| ἐπιτίμιον! ἕτερον δὲ πάλιν κατὰ τὸ πλάγιονν οἷον ἡμὴ 
συνεῖναι τὸν πατέρα τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ, χαὶ γόμος τὸν 

20 τρισαριστέα αἰτεῖν ὃ βούλεται γέρας" ἠρίστευσεν ὁ πα- 

᾿ τὴρ , ἐλειποτάχτησε ? δὲ ὁ παῖς καὶ ὁ μὲν πατὴρ ἀξιοῖ 
εἰς τὸ γέρας Ev τὸν υἱὸν" ὁ δὲ παῖς φεύγειν αἰτεῖς, 
πλαγίως. γὰρ τὴν μοιχείαν εἰσφέρει, καὶ οὐ φανερῶς, 
φάσχων αὐτὸν ἄξιον μὲν εἶναι φεύγειν ; τὴν δὲ γυναῖχα 

28 ἑχανὴν τὸν πατέρα ϑεραπεύειν" καὶ ὅτι OU δεήσει ἑτέρας 

“γυναικὸς τῆς μητρὸς ϑανούσης τῷ πατρί" τριτον εἶδος 
τὸ ἐκ τοῦ ἐναντίου: olov νόμος τοῦ προδότου μηδὲν εἶ- 
ya, μνημεῖον" καὶ ol Θεμεστοκλέους παῖδες ἀξιοῦσι χα- 

ϑαιρεϑῆναι τὰ τείχη. , οὐ γὰρ τοῦτο. βούλανται, ἀλλὰ 
80 διὰ τῆς τῶν τειχῶν ἀναμνήσεως εὔνουν ἀποδεῖξαι Θεμι-. 

στοχλέα τῇ πόλει ; xai εὐεργέτην, ἀλλ᾽ οὐ προδότην" διὸ 

6 Ald. ὄχειρε. 7Ad.4. .8 Al, φυγή. — .9 Ald. 
. ἕλιπος : : 

e- ' " ^ n t 9! * - 
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καὶ ἀπὸ TOU ̓ ἐναντίου Mem dyevsioy ᾿ γὰς εὔνους τῷ 

προδότῃ. pes mS ti a ) 
Ma ρχελλὶ ἑνοῦ. Kabine ty προσώπων λέγων 

τὴν ποιότητα, τὰ ἰσχυρότερα xci πλέϊονα τὴν ἐξέτασιν 

ἐπιδεχόμενα προέταξε, τὸν αὐτὸν᾽ τρόπον καὶ περὶ τῶν 5 
πραγμάτων πιιεῖ, τὰ ἰσχυρότερα. πρὸταττων τῶν ἀσϑε- 
νεστέρων. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ τὰ πρά- ᾿ 
γματά ἐστι τὰ σημεῖα" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσι τὰ 
ἐγκλήματα, ἐν μὲν γὰρ τῷ ὅτοχασμῷ ἐπειδὴ περὶ τῆς. 
οὐσίας ἔστιν ἡ ζήξησις , εἰ ἔστι τὸ" ἐγκαλούμενον καὶ εἰ 10 

γέγονεν ὀὕτως, ὡς o κατήγορός qué, τὰ σημεῖα ἐστι 
τὰ ἐξεταξόμενα" δι᾿ ὧν ̓ σπουδαζομὲν ἀποδεῖξαι; , xoi Gv- 

στῆναι, τὸ ἔγχλημα, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις, ἐπειδὴ, οὐχ ἔτὲ 

σπερὶ τῆς οὐσίας ἐστὶν ἡ ζήτησις, αὐτὸ τὸ ἐγκαλούμενόν 
ἐστιν τὸ ἐξεταζόμενον. | 48 

Kai ἰσχυροτάτην μὲν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται. ταῦτα , dg! ol τις αὖ- 

τὸς ὡς ποιήσας κρίνεται. , “ὡς ὃ ϑάπτων *' τὸ σεοσφαγὲς σῶμα ἐπ 

ἐρημίας, , καὶ φωραϑεὶς᾽ καὶ φόνου φεύγων. ' 

Συριανοῦ. Εἰκότως, τοὺς γὰρ λογισμοὺς, ὧν ἂν 
βουλοίμεϑα πράττειν , ἀεὶ προχείρους. ἔχομεν, xol τὰς 20 
αἰτίας προηυτρεπικότες" οἀπολογέας. τε καὶ 2 προφάσεις 

πιϑανὰς͵ οἱ τολμῶγτες πόδε. ἄν “ποιδῖν," οὕτως πρὸς τὰ 

πράγματα χωροῦσιν. 

ὩΣ ὠπάτρου. | ᾿Ισχυρότερα γὰρ. πρὸς ἐξέτασιν ταῦ- 
dg olg. "ug. ποιήσας χρίνεται, ἢ dp. οἷς ἕτεροι. 25 

Ἰστίον δὲ ὅτι ἐφ᾽ οἷς εἶπεν. οὐχὶ ἐξ ὧν" καίτοι τὸ παρά- 
der per. ,Groygorixóy ἐπήνεγχεν". ἐν δὲ τοῖς στοχασμοῖς 

οὐχ ip οἷς ἐποίησέ τίς χρίνεται , ἀλλ᾽ ἐξ ὧν * χρίνεται 
- NE 

4 ὡς 0 ϑάπτων — φόνου φεύγὼν Ven. om, 3 Ald. et Par. 

τάς. Ven, τε καὶ. - ΝΞ εκ 
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quo ἐκ' τοῦ «ρρεατάναι" "τὸ γὰρ ἐφ' olo ἐν. ταῖς "ἄλλοις 

ὁρᾶται στάσεσι" πρὸς ὃ φαμεν, ὅτι OV πρόκειται αὐτὼ 

yv ἰδιαξόντως περὶ τῶν ἐμπιπτόντων ἑκάστη. στάσει δια- 

λαβεῖν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς περὶ πραγμάτων ἐξέτασιν ἐπιδεχο- 

' 6 μένων, καὶ κατεχρήσατο. τῷ πράγματι σαφηνείας ἔνεχεγο 

Μ αρκελλίνου. Πλείστην. εὐπορίαν, xal ἐξέτασιν 

ἐπιδέχεται, OT ἂν ig οἷς τις αὑτὰς ποιήσας κρίνεται" 

τοῖς γὰρ ἐξ αὑτοῦ πεπραγμένοις. τοῦ φεύγοντος μαρτυρεῖ 

χρώμενας ἁ κατήγορος" καὶ πολλὴν ἕξει τὴν ὕλην. xol 

40 εὐλογωτέραν ἔχει EL κατηγορίαν" ταῦτο δὲ ÓnÀov ἐκ 

τοῦ παραδείγματος" ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑάπτεεν 3 ἡ ὕλη xal 

ἡ εὐπορία xol τὰ ἐνθυμήματα τῷ κατηγόρῳ ap ̓ οὗ 

πέπραχεν. * ὃ φεύγων" εὐδιαιρέτως xol σαφῶς τὴν σύγχυ- 

σιν φυλαττόμενος, περὶ τῆς τῶν πραγμάτων͵ δυνάμεως 

$5 λέγων στοχασμὸν d ὠρίσατὸ μὴ ἔχοντα προσώπφυ ἐξετα- 

σιν, ἀλλὰ πρόσωπον ἀόριστον τὸ τίς, tva φανερὼς ἡμᾶς 

τοῦ πράγματος τὴν ἐσχὺν χαὶ τὴν εὐπορίαν αὐτὴν xao". 

᾿αὑτὴν διδαξῃ" καὶ μὴ. | ταραχϑῶώμεν τῇ συγχύσει" μ μηδὲ a ἀνα- 

μεμιγμένου͵ προσώπαυ ἀμφιβάλωμεν, εἰ τὸ “πρᾶγμα ἐστε 

80 τὸ τὴν εὐπορίαν παρεχόμενον, ἀλλ᾽ ἰδίῳ καὶ τῶν πρα- 

γμάτων. καὶ τῶν προσώπων γινώσχωμεν 9 τὴν ἰσχὺν, Out 

υ τί δὲ μὴ εἶπεν dE: ὧν, ἀλλ᾽ ip οἷς, καὶ στοχαστεχὸν 

qveyxe παράδειγμα P περίεργον ἡγεῖτο περὶ τούτων δι» 

δάσχειν, πάντα. γὰρ πράγματα εἰσι καὶ τὰ σημεῖα καὶ 

$5 τὰ ἐγκλήματα. . 

“ευτέραν δὲ, δι ἃ ν ἑτέρου πράξαντος ἄντιχρυς εἷς αὑτὸν * ἄνα- 

φέρηται 3b κρινόμενον" οἷον 3 τρισαριστέως εἰκόνα ἔστησαν ol 

" πολέμιοι, καὶ φεύγει προδοσίας. 

“Συριανοῦ. καὶ Σωπάτρου. Δευτέραν " ἔχει 
— —— 

8 Ald. ϑὰ ἡ ἥλη. 4 Ald, πέπραχϑεν. 5 Ald. στὰ» 
χασμός. 6 Ald. ᾿γώσκομεν. u 

' 1 in Ven. supra scriptum est ἡμᾶς. "2 οἷον τρισαρ. —— — 
προδοσίας Ven. om, — 3 Syriani expositionem ita exhibét Ven 
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τόξιν ταῦτα" διότι πεπλανημένουρ ἐπιδέχεται τοὺς λο-: 
γισμούς" ὧν γὰρ ἄλλοι πεπράχασεγ πῶρ. ἂν. ὡρισμένας 
ἀποδοίημεν αἰτίας" εἴ 7ε μὴ συνήδει μὲν αὐτοῖς " τὸ δὲ 
συνειδένας τῷ 'χαχῷ παντωφ ὑπεύϑυνον.. EE 

"Μαρκελλίνου. ᾿ἐνταῦϑα γὰρ ἄλλου μὲν 7 nod. δ 

he, λέγω δὴ tó στηθαι τὴν εἰχόνά, φανερὼς δὲ εἰς αὖ- " 

τὸν ἔχει τὴν ἀναφορὰν τὸ χρινόμεδον" αὐτὸς γάρ ἔστιν 
ὁ γεγραμμένος, ὅϑεν xol χρίνεται" πῶς γὰρ ἠδύνατο 

: D V Li 4 "ἢ 

Τῶν πραγμάτων, ἐφ᾽ οἷς ἡ κρίσις, ἢ παρ᾽ ἡμῶν γιγνομένων. ἢ. παρῇ. 
 ὅτέρων, τὰ : μὲν παρ᾽ ἡμῶν πετραγμάνμ τὴν πρωτίστην ἔχει τάξιν, 00. 

τὰ δὲ παρ᾽ ἄλλων ἢ ἄντικρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφέρεται, ὅπερ. ἐστὶ gu 

γερῶς " ἢ “ἐξ ὑπονοίας" τὰ μὲν. οὖν ἄντικρυς εἰς ἡμᾶς" ἀναφερόμενα 

τὴν δευτέραν ἢ ἔχει τάξιν, διότι πεπλανημένους ἐπιδέχεται. τοὺς λο- 

γιαμούς" ὧν γὰρ ̓ἄλλοι πεπράχασιν , πῶς ἂν ὡρισμένας ἀποδοίημεν 

αἰτίας, εἴγε, μὴ συνειδείημεν αὑτοῖς " τὸ δὲ συνειδέναι τῷ ̓χαχῷ᾽ 

πάντως ὑπεύϑυνον. τὰ “δὲ ἐξ ὑπόνοίας τὴν τρίτην εἰκότως ἐπιδέχε- 

Tdi τάϑιν ' πολὺ γὰρ ἀσθενέατερον τὸ ἐξ ὑπονοίας - πρᾶγμα ᾿ἀναφε. 
φόμενον εἷς τινα ποῦ ἄντιερυς " ποπλωνημόνω )7ὰρ eqodya καὶ ray 

τάπασιν ἀβέβαια' τὰ “τῶν, ὑπονοιῶν. ἀληθείας τε καὶ ψεύδους ἐπέ- 

σης ἀπέχοντα ". 'ἀπαρήσαια dox cag, τένος. ἕνεκα τὴν᾽ τρίτην τῶν 

πραγμάτων τάξιν", irato, τετάχϑαι hà» σερρειδημέχων dio φήσας, ὡς 
οὐ δευτέραν, αὐτὸν τέταχεν, ἀλλὰ τρίτην. τὸ γὰρ μεταξὺ, qo , ὡς. 

μεσότητά τινα δηλαῖ᾽ τρίτην μὲν οὗν; αὐτοῖς͵ ἐπιτέϑειχε τάξιν, » διότι, 

τὴν εὐπορίαν ἐγ ̓ τοῖς ζητήμᾳσιν. — * τῶν πρρειρημένων͵ ἡμῖν 

χορηγεῖ" μεταξὺ δὲ αὐτὰ κέκληκεν, ἐπείπερ, ἀμφοτέρων μετέχει τῶν 

ἀνωξέρω τάξεων, οἷον ἐπὶ - "Ἀρχιδάμου τ τὸ γὰρ πρᾶγμα ἐκεῖσε τῇ 

μὲν πρώτῃ τάξει τῶν πραγμάτων κοινωνεῖ, διότι πέπρακται 4fepidd- 

μῳ ἄλλα τιγὰ, ἐξ ὧν καὶ ἢ τῆς. δωροδοχίας ὑπόνοιᾳ βεβαιοῦται" 

χρόνον τὲ γαρ ὀλίγον ἐν τῷ ὀπιδτρατεύειν διέτριψεν" ὡς καὶ Θου- 

χυδίδης φησὶ, καὶ τὴν "Artur ᾿δηώσὰς μύνους τοὺς ̓ Περικλίφυς, 

ἀγροὺς ̓καταλέλοιπεν ἀδῃώτους, , 7 Uh δευτέρᾳ πάλιν Χοινωνεῖ; διό 

τι τὸ παρὰ ᾿Πεῤωλέους πεπράγμένον εἰς ᾿Αρχίδαμον ἀνυφέρεται" οὔ" 

μάτην, alla Qué τὰ πρότερον ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿χρχιδάμον πρὸς χά- 

qu ᾿Αϑηναίων γεγονότα. 

- 
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xal τοῦ. ἀφορᾷν χαὶ δακρύειν τῆς ἀχροπόλέως ἀσίστα-. 
τον εὑρίσκεται, τοῦ προχειμένου ζητήματος; : καὶ ἀφαι-: 

^ θουμένου τοῦ τῶν πεντήκοντα: ταλάντων i ὑπὸ Περικλέους 

εἰρημένων, οὐδὲν ἧττον συνισταμένου, δήλον͵ ὅτε οὐχ 

g ἂν εἴν) σημεῖον". . καὶ γὰρ εἰ ὁρίσω οὕτως τὸ παρὸν ξητη- 

μα, καὶ εἴπω." ᾿Αρχίδαμος ἐπανελθὼν ἐκ τῆς Arrixñe 
᾿πρίνεται δώρων, συνίσταται" τὴν γὰρ καξηγορίαν. καὶ 

τὸ σημεῖον ἀπὸ τῆς ἱστορίας. ἔχει" 4 φημὶ τοῦ βραδῦύναι 

καὶ τῶν λοισῶν καὶ οὐδὲν Oran τῶν Περικλέους λόγων. 
40 εἰς ἀφορμὴν σημείου" ἄλλῳς a6. gudémore ἄδηλον ἀδήλῳ 

κατασχευάξεται, ἀλλὰ τῷ δύλῳ τὸ ἄδηλον, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ἀφορῶντος, γέου εἰς τὴν. ἀκρόπολεν, καὶ δακρύοντος , ix 
γὰρ toU δακρύειν δήλου, τὸ ἄδηλον ἡ τυραννὶς βεβαι- 

οὕται" ἐνταῦϑα, δὲ xol Eouoyiung μαρτυρεῖ, ἄδηλον εἶ- 
'48 ναὶ τὸ σημεῖον᾽ φησὶ γὰρ͵ ὅτι τῶν πεντήκοντα ταλάν- 

των ἄντικρυς αὐδαμῶς εἰς ᾿δρχίδαμον ἀναφέρεται" ὥστε 

τοῦτο οὐχ ἔστιν εἶδος ζητήματος, τὸ ἐξ. ὑποψίας λέγω" 
ὅλως δὲ τοῦτο . τέϑεικεν ᾿Ξρμογένης, πρὸς Μινουκιανὸν 

ἐνιστάμενορ" , ἐπειδὴ ἐκεῖρας εἴρῃκξ͵ ατοχασμὸν καὶ ἀπὸ 
40 πράγματας. ἐλλιπῆ, οὗ χαὶ παράδειγμα τὸ τοῦ, ἀφώτου ; 

ὃς φόνου χρίνεται, , ἀφανοῦς ᾿χενομένου" τοῦ, πατρός" 
φυσικώτερον δὲ τοῦτο. ἀποδέδωκδ. χἂν΄ Ἑρμογένης βούλη- 
ται. πρᾶγμα τὴν. ἀσωτίαν. καὶ gnueiov eia" οὐ γάρ 
ἔστιν ἡ. ἀσωτία πρᾶγμα, ἀλλὰ. ποιότῃς,. [2 πρόσωπον; 

45 TU Tea, ὡς καὶ “Ἀρχίδαμον τὸ περὶ τὸν ̓ Ισϑμὸν βρα- 

δῦναι" ὅϑεν οὐδὲ ἀμξιβομένου τοῦ πρασώπου. ἐπὶ τῶν 

ζητημάτων. τούτων συνίσταται" Ἱδρμογένης μέντοι. ̓ φεύ- 

γων τὸν ἀπὸ. πράγματος ἐλλιπῆ. στοχασμὸν,͵ τὸ μεταξὺ 

τοῦτο ἐφεῦρεν εἶδος. . | 

3ó Μαρκελλίνου. Καχῶς: εἶπεν ἃ μεταξὺ τούτων 

ἐστίν" τὸ γὰρ μεταξὺ τούτων μετέχειν S82 ἑκαφέρων᾽ 

τοῦτο δὲ τοῦ μὲν πρῶτον οὐδὲν μετέχει, τὸ ἀφ. ὧν 
αὐτὸς ἐποίησεν, τοῦ δὲ δευτέρου ὀλίγον Te,; τὰ. Xt ὧκ 

ἕτε- 
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ἕτερος ἐποίησε μόνα." τινὲς δὲ φιλονείκως λέγουσιν, 
ὅτε καὶ τοῦ πρώτου μετέχει τὸ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἐποίησεν" 

γὰρ ἄσωτος ἀφ᾽ ὧν πράττει αὐτὸς, ἄσωτος κρίνεται 
καὶ γνωρίζεται, ἀλλὰ λέῤομεν, ὅτι οὐχ ἐπὶ τῆς ἄφα- 
Ψείας toU παϊρὸς ἄσωτος ἐγένετο" ἀλλὰ πρὸ δέχα, εἰ 5 
τύχοε, ἢ xal εἴχοσιν ἐτῶν" διὸ οὐχ ἂν εἴη σημεῖον ἡ 
ἀσωτία τῆς ἀφανείας" δεῖται γὰρ τὰ σὴμεῖα τὰ εἰκότα. 49 

ἢ τὰ rexunoie ἀπὸ τῶν χρόνων ἀποδειχνύναι yéyovóra, 
ἐν οἷς dto τὰ ἐγκλήματα γεγονέναι φάσχομεν" ᾿ἀποδέ- 

δεικται οὖν ἡμῖν ἐχ τούτων, ὡς οὗ μετέχει τῆς πρώ- 40 
της τινὲς δὲ ἐξηγήσαντο τὸ μεταξὺ, τὸ μηδενὸς τῶν. 

δύο μετέχον" τρίτην δ᾽ ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ πολὺ ἀπὸ- 
οὠτερόν ἐστὶν εἰς χατασχευὴν τῷ λατηγόρῳ ; μήτε 3 ag" 
ὧν ἐποίησεν" ὃ χρινόμενος οὔσης τῆς χρίσεως, μήτε &v- 

rixovrg εἰς αὐτὸν ἀναφερομένου τοῦ πραχϑέντος 10v : 15- 

χρενόμενον J καλῶς δὲ προσέϑηκχε * τὸ ἐξ ὑπονοίας" οὗ 
γὰρ ἔχομεν εἰπόντα τι Tlsoixàéo ἐν τῷ προβλήματι περὶ 

Φρχιδάμου, ἀλλ᾽ ἐξ ὑπονοίας ὃ ̓ Αρχίδαμος ὡς στρα- 
τηγὸς ὧν κρίνεται, εἰπόντος ÁleguxAfovg, εἰς δέον ἀνη- 
λωχέναι τὰ χρήματα, δῆλον γὰρ, φήσει ὁ χατηγορῶν, 10 
ὅτι οὐδενὶ mapsiysv ἂν εἰ μὴ τῷ στρατηγῷ, τῷ καὶ 

προδοῦναι καὶ καϑυφεῖναι δυνὰμδνῳ" τὸ γὰρ ἄλλο πλῆς- 
ϑὸος ἕπεται τῷ | στρατηγῷ. 

“πέοικε δ᾽ οὐδὲν τοῦ ζητήματος τούτου καὶ ὃ ἄσωτος. ἐπὶ τῷ πατρὶ 
ἀφανεῖ γενομένῳ φόνου φεύγων. Καὶ oix τ ἀγνοῶ 7εν ὡς qnaa» 25 

. τινες μὴ εἶναι. πρᾶγμα ἐνταυϑοῖ τὸ κριγόμενον. 

Zu υριανοῦ. ᾿Επὶ τοῦ ζητήματος τούτου τὸ πρῶ-͵ 

2 Ald, μήποτε ὃ κρινόμενος ἀφῶν ἐποίησεν οὔσης τῆς S re-' 
stitui ordinem ex Par. . 5.Ald, et Par, | 5, scripsi τόν. 4 

Ald. Gia. Par. προσέϑήκε. E Mone 
4 xài oix ἀγνοὰ — — κρινόμενον Ven, om. . téquentia ita 

annectens: ka? γὰρ ἐπὶ τοῦ ζήτ Ὁ J 
Ahetor. IY. 9 
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γμα τὸ εὐθυνόμενον τῆς τρίτης. ὑπάρχον 2. τάξες ἐξ 
ὑπονοίας εἰς τὸν ἄσωτον ἀναφέρεται" ὃ γὰρ πᾶσαν τὴν 
οὐσίαν οὕτως ἀκόσμως εἰς τὰ μὴ δέοντα χαταναλίσχων 

ἔσως καὶ τῷ παρανομωτάτῳ τῶν ἔργων ἐπεχείρησε, μη- | 
5 δένα τὸν σωφρονίξζοντα βουλόμενος ἔχειν. xal οὐχ 

ἁ yvoo yt 3 Tovro εἰς ἐνίους ἀποτείνεται τῶν τεχνο- 
γράφων" οἵ τὰ ἐξ ὑπονοίας πράγματα ὡς ἀνεξέταστα 
παραλαμβάνουσιν ἐν τοῖς ζητήμασι καὶ μελετῶντες αὖ- 

τά" ἐκ μὲν τοῦ͵ πράγματος οὐδὲ ἕν * χινοῦσι χεφά- 
10 λαιον, τὰ δὲ ἐκ. τοῦ προσώπον μόνον ἐξετάξζουσι" τῶν 

,γὰρ στοχαστιχῶν κεφαλαίων τὰ μὲν ἐκ τοῦ προσώπου 
μόνου χενεῖταυ, ὡς βούλησις καὶ δύναμις" τὰ δὲ ix τοῦ 
πράγματος, ὡς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις, $ 
χρῶμα, ὃ καὶ μετάϑεσις αἰτίας χαλεῖται, tay) ἀπο- 

45 λογία" ἰστέον 5 δὲ ὡς τὸ πράγμα Óty ug , λέγεται ἐν 
τοῖς στοχαστιχοῖς ζητήμασέ, τό τὸ σημεῖον. χαὶ τὸ πρᾶ- 

γμα. αἴτό" τὸ μὲν οὖν πρᾶγμα. ἀδύνατον. 7 , ἐκλιπεῖν 
ποτε πῶς γὰρ ἂν ἡ * χρίσις συσταίη, κὴ ὄντος rOU- 
εὐϑυνομένου πράγματος" τὸ δὲ σημεῖον ἐκλείπει πολλά- 

40 χες, ὡς ? ἐν τοῖς ἐξ v ὑπονοίας στοχασμοῖς" διὸ τοὺς τοι- 

οὕτους ἀτελεῖς ἐχ πραγμάτῳν καλοῦσι στοχασμοὺς" , TOU 

τοίνυν  γρώμαξος .ἀδὶ τὸ σημεῖόν ἐστιν, ᾧπερ. μάλιστα 

2 Ald. ὑπάρχοντα. 8 Ven. h. 1. inserit: ὡς" φήϑ. vr, 

μὴ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐνταῦϑα κρινόμενον. 4 Ven. οὐδὲν. 5 
Ven. inserit: μετάληψις. 6 Ven. ἔστι δὲ κἀκεῖνο ἰστέον, ὡς 

' τὸ ng&yua. 71 Ven. ποτὰ ἀδύνατον ἐκλιπεῖν, - 8 Ven. xod. 
Ald. Par. 5. 49 Ven. ὥσπερ ἐν τοῖς ἐξ ὑπονοίας omisso στο- 

χαομοῖς. 10 Ven. τοῦ τοίνυν ἀφώματος ἀεὶ τῷ σημείῳ ̓ μαχομέ- 

vou εἰ μὴ ἐμπίπτει τὸ σημεῖον, ὅπερ μάλιστα ὃ 0 κατήγορος tozvol- 

ξεται, περιττή, τις ὧν εἴη καὶ ἣ διὰ χρώματος ἀπολογία" διόπερ 

τῶν τε πρὸ “Ἑρμογένους τεχνογράφων ἔνιοι, καὶ τῶν μετ᾽ . ἐκεῖνον 

᾿Αχύλας τε καὶ Ἑὐαγόρας, οὗ τὴν ἐκ φιλοσοφία ἐπιστήμην τῇ (mó- 
Qe» συμμίξαντες ípg » τοῦ κατὰ τὸν ἄσωτον ζητήματος διελόντες 

YT 
*f1 
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à χατήγορος ἰσχυρίζεται, διὸ καὶ τὸῦ σημείου ἐχλεί- 
ποντος, περιττή τις ἂν εἴη καὶ 7] διὰ τοῦ χρώματος 

ἀπολογία. " 

Σωπάτρου. ᾿Ἐνταῦϑα ἐφανέρωσεν ὃ τεχνιχὸς τὸν 
ἑαυτοῦ σκοπὸν, ὅτι πρὸς Μινουχιανὸν φιλονείκως ἵστα- ὃ 
ταί καὶ γὰρ Μινουκιανὸς ἐν τῇ airov τέχνῃ ἀτελοῦς 

ἐκ πραγμάτων στοχασμοῦ ὑπόδειγμα τὸ τοῦ ἀσώτου TÉ-- 

ϑειχὲν" διὰ ταῦτα οὖν λέγει ἢ ἀπέοικε: 'δ᾽ οὐδὲν, ἀντὶ 
τοῦ Ὁμοιόν ἐστιν" ὥστε εἰ τοῦτο &à πρᾶγμα, χἀκεῖνο | 
ἔχει. 10 

asy ont ' * , 

Μαρκελλίνου. ΜΚΚαίτοι οὐδὲν ἔοικεν, οὐδὲ γὰρ 
&q ὧν ἔπραξέ τίς ἐστιν, 1* οὔτε φανερὸν ὅλως εἰ ἀπέ. 

ϑανεν ὁ πατήρ" τοῦ Ιμινουκιανοῦ δὲ εἰρηχότος. ὅτε ἔστιν 
ἁπλοῦς τέλειος στοχασμὸς, ὅταν T? καὶ. τὰ πρόσωπα χρί- ' 
γηται xol τὰ πράγματα, ἔστι δὲ καὶ ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκ 15 
μόνων πράγματων, ᾿ἔστε καὶ ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκχ vor 

προσώπων, οὗτος φιλονείκως λέγει μὴ εἶναι ix μόνων 
προσώπων στοχασμὸν χρινόμενον, ἐπιλειπούσης ἐξετά-. 

τοῖς ἐκ μόνον τοῦ προσώπου κεφαλαίοις ἐχρήσαντο" ϑαυμάζω δὲ» 

εἴ μὴ κρινομένου πράγματος αἰτίας τις ᾿ἀποδώσει καὶ τὸ λεγόμενον 

χρῶμα. Φαίνεται δὲ καὶ ὃ τεχνογράφος μὴ σφόδρα ϑαῤῥῶν τῇ δό- 
tp ταύτῃ" οὗ γὰρ ἂν οὕτως ἐνδοιαστικώτερον ἀνωτέρω τε κἂν νῦν 
ἐχρήσατο τῷ λόγῳ, εἰωθὼς ἀποφαίνεσθαι διαῤῥήδην, ἐν οἷς üyv 

αὑτῷ καταχρατεῖν ἀρέσκῃ τὰ .λεγόμενᾳ ὡς ἐκεῖσε" τὸ γὰρ ὡς ülg- - 
ϑῶς 1e καὶ καϑόλου καλὸν ἢ συμφέρον, ἢ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν οὗ. 

ῥητορικῆς" οἱ μὸν οὖν ὡς ἀτελὲς £x, πραγμάτων τὸ κατὰ τὸν ἄσωτον 
ζήτημα διελόντες οὐδὲ χρώματι ὅλως ἐχρήσαντο" εἰ 08 κατὰ "Eguo-. 

γένην βούλοιτό τις ἐνταῦϑα κινῆσαι χρῶμα, δῆλον ὅτι τῶν πεπλα- 

γημένων τινὰ χρωμάτων ἐρεῖ — — — ἢ ὅτι πρὸς ἀποδημίαν τινὰ 

λαϑραίαν ἐστάλη" ἀπολογήσεταε δὲ οἶμαι ὅ ἄσωτος καὶ ἐρεῖ τι. 

Οἱ μὰν ἄλλοι φασὶν x. k. À. u& p. 153. 1. £171. 11 ἐστὸν ex Par. 
recepi. "2 στοχασμὸς, ὅταν καὶ — — — καὶ ἁπλοῦς ἀτελὴς 

Ald. om., recepi ex Par. 
: 9.. 
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ὕεως τῶν πραγμάτων, x«l παρατίϑεται τὸ τοῦ ᾿ἀσώτου 
ζήτημα" ᾿ BovÀete αὖν συλλογίσασθαι, ὅτι ἡ ἀφάνεια 

πρᾶγμά ἐστιν ἐξεταζόμενον, τοῦ Μιψουκιανοῦ λέγοντος, 

ὅτι ἐν τοῖς τοραύτοις͵ ζητήμασιν ὅπου τὸ σημεῖον οὐκ 

ὅ ἔστι φανερὸν, τὸ δὲ πρόσωπον ἐξεταζόμενον, ; ἀπὸ τοῦ 
προσώπου lori D κατασκευὴ καὶ 7) πᾶσα ἐξέτασις xal 
εὐπορία , οὐκ ἀπὸ τοῦ πράγματος" λεχτέον δὲ, ὅτι ἐπειδὴ 

τὸ πρᾶγμα ἐστιν ἐν στοχασμῷ τὸ σημεῖον, τὸ δὲ ἐγκα- 
λούμενον ἀφανέρ ἐστι χαὶ ἄδηλον, δεῖ φανερὸν εἶναε 

40 τὸ σημεῖον χαὶ ὁμολογούμενον, ἵνα τὸ ἀφανὲς ἐχ τοῦ 
φανεροῦ χατασχευάσωμεν, νῦν δὲ ἡ ἀφανεια OUx ἔστι: 

φανεῤὸν σημεῖον τοῦ ὅτι ἀπέϑανεν ὁ πατήρ᾽ οὐδὲ γὰρ 
δὲ ἀφανὴς γέγονε πάντως ὅτι καὶ τέϑνηχεν" ὥστε πῶς 

δύναται τοῦ πεψονεῦσϑαι πο τοῦ παιδὸς τὸν πατέρα 
15 σημεῖον. εἶναι ἢ ἀφανεια, ὅπου καὶ τοῦτο ἀμφίβολον, 

εἰ 13 ὕλως ἀπέϑανον" ἀπὸ μὲν οὖν τῆς ἀφανείας οὐδὲν 

δυνατὸν χατασκευάσαι; ἀλλὰ τὸ πρόσωπον μόνον, λέγω 
δὲ τὸ εἶναι ἄσωτον, ποιεῖ τὴν ὑποψίαν καὶ τὴν σύστα- 
σιν τοῦ ζητήματος, x«l τὴν ἀφάνειων διαβεβλημένον 

20 τὸ πρόσωπον͵ φόνου τεχμήριον ποιεῖ" ὅτι δὲ ἡ ποιότης 
τοῦ προσώπου καὶ τὸ ἄδρξον ποιεῖ τὴν. ὑποψίαν 14^ xol 
οὐ τὸ σημεῖον, ἀμέλει. ἐὰν nAagng. ἔνδοξον πρόσωπον, 
ἢ τὸ τίς ἀντὶ rqũ ἀσώτου λάβῃς, ἀσύστατον γίνεται" 

οἷον ἐὰν ὁρίσωμεν, πατήρ τινος ἀφανής γίνεται καὶ 
45 χρίνεται. “Σημειωτέον. δὲ, ὅτι. xo 4Δημοσϑένης ἀπὸ τῆς 

— ἐπιεικείας τὸ ἐναντίον ἀπωϑεῖται φόνου διαβολὴν λέ- 

γοντα πεποιηχὼς τὸν Διόδωρον᾽ τὸν πατέρα ὡς ἀπέ- 

xtova ἐγὼ τὸν 1? ἐμαυτοῦ" τὸ γὰρ ἐγὼ ἐπιεικείας &u- 
φασιν ἔχει- 

13 Ald. 3. 44 Ald. ὑπόψειαν;. 4δ τὸν ex Per. recepi. 
᾽ν - 
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Θαυμάζω δὲ εἰ μὴ κρινομένου τοῦ πράγματος, αἶτίαν τις ἀποδώσω 

καὶ τὸ λεγόμενον χρῶμα" ἀπολογήαεται δ᾽ οἶμαι ὃ ἄσωτος 
καὶ ἐρεῖ. τι. - 

Συριανοῦ. ᾿Ἐνδοιαστιχῶς ὃ τὸν λόγον προφέρει" 
οἷδε γὰρ μὴ σᾳόδρα ϑαῤῥῶν τὴ δόξῃ ταύτῃ" οἱ μὲν ὅ 

οὖν ὡς ἀτελὲς ix πραγμάτων τὸ παρὸν ζήτημα διελόν- 
τες οὐδὲ γρώματι ? ὅλως ἐχρήσαντο" εἰ δέ τις xaO" 
“Ερμογένην ἐπὶ τούτου χρῶμα κινοίη, τῶν πεπλανημέ- 
vov τινὰ ἐρεῖ" ὡς εἰχὸς ὑπ᾽ ἐχϑρῶν ἐμῶν ἀνῃρῆσϑαι 
τὸν πατέρα ἢ ὅτι λαϑραίαν ἀποδημίαν ἐστείλατο" καὶ 10 
ἐρεῖ τι" οἱ μὲν ἄλλοι φασὶν, ὡς ἐκ βουλησεώς τε xci 
δυνάμεως παραγραφικοῦ τὸ τοῦ ἀπὸ τῶν λειπόντων ? 
καὶ ἐλέγχων ἀἁπαιτήσεως πλατυνεῖ τὴν 4 ἀπολογίαν ὃ ἄ- 
ewroc* ὃ δὲ 'Βρμογένης καὶ τοῖς ἐκ τοῦ πράγματος xe- 
φαλαίοις φησὶ δεῖν αὑτὸν χεχρῆσϑαι.. — ' 18 

Zwnavgov. Βουλόμενος πιστώσααϑαι rd παρ᾽ 
αὐτοῦ καχῶς ῥηθέντα συλλογισμῷ κέχρηται τοιούτῳ". 
πᾶς στοχασμὸς ἀπολογίαν ἔχει" ἡ ἀπολογία ix τῆς με- 
ταϑέσεώς ἐστι τὴς αἰτίας" αὕτη λύσις ἐστὶ τῶν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ταῦτα τὰ πραγματά ἐστι" πᾶς ἄρα 30 
στοχασμὸς πράγμα ἔχει τὸ χρινόμενον, διὸ xel ὁ πα- 
ρὼν, , ἀπὸ τοῦ ἐμ ὅλῳ ὁ συλλαγισμὸς, ἀπὸ γὰρ τῶν με- 

ρικῶν ἐπὶ τὰ καϑόλου ἀνατρέχει, παραλιμπάνων τὸ 
συμπέρασμα διὰ τὸ πρόδηλον. xol οὕτω μὲν οὗτος" 
ἔοιχε δὲ τοὺς ἀνοήτους παραχρουόμενός" ἀλλ᾽ ἡμεῖς 35 
οὕτως φήσομεν" ὅτι ἀπολογήσεται ἃ κρινόμενος καὶ 
ἄνευ μεταϑέσεως αἰτίας ἀπὸ βουλήσεως καὶ δυνάμεως, 

ἀπὸ ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, ἀπὸ τοῦ παραγραφικοῦ, οὐ 
γὰρ εἰ πάντως ἀπολογίαν ἔγει, ἤδη καὶ ἀπὸ μόνης τῆς 

μεταϑέσεως, ἐπεὶ μηδὲ οἱ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων στο- 80 

1 Ald. ἐνδιαστικῶς. 4. Ald. χρήματι. δὅ Ven. λιπόντων. 
4 Ald, πλὴν εἰ τὴν ἀπολογίαν ἄσωτος. correxi ex Ven. et Par. 
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χασμοὶ, oUg prt ὀλίγον ἐρεῖ, , τῇ τῆς ἀπολογίας εἰσ. 

γήσει καὶ τὴν. ̓μετάϑεσιν εἰσάγουσι τῆς αἰτίας" ὅτε 

μηδὲ ἡ κατηγορία ἀπὸ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν, 

ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς δείξει λέγων" ὅτι τὸ ἐξι- 

ἃ σάζον πρᾶγμα oU κρίνεται" εἰ οὖν ἐστί τι πρᾶγμα μὴ 

κρινόμενον χαϑὸ ζήτημα, x τῆς τοῦ προσώπου μόνης 
ποιότητος τὴν ἀπολογίαν κινοῦμεν, οἷον βουλήσεως, δυ- 
νάμεως xol τῶν ἑξῆς" ἢ καὶ ἐπὶ. τούτου ἀπολογία μέν 

ἐστιν, οὐ μέντοι καὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος" ὥσπερ γὰρ ἐν 
10 τοῖς ἀτελέσιν ἐκ προσώπων στοχασμοῖς ἡ βούλησις μὲν 
xal ἡ δύναμις, ἐκλείπει , καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ προσώπου" 

ἐχ δὲ τῶν am ἀρχὴς ἄχρι τέλους καὶ τῶν λοιπῶν ἢ 

κρίσις γίνεται, οὕτω δήπου χἀνταῦϑα καὶ ἐπὶ πάγτων 

τῶν ἐκ πραγμάτων ἀτελῶν στοχασμῶν, οὐδὲν ἄτοπον, 
45 xai εἶναι ἀπολογίαν καὶ μὴ πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους διὰ τὸ ἐκλείπειν αὐτὰ τῇ τοῦ πράγματος ἐκλεί- 
ψει" πλὴν καὶ αὐτὸς τὸ μὲν ὅτι ἀπολογήσεται εἴρηχε, 
τί δὲ οὐ προσέθηκεν" εἰ γὰρ ἰσχυρὸν τὸ παρ᾽ αὐτοῦ νῦν 
χημιζόμενον εἰς ἀπόδειξιν, ἔδει καὶ τὸ ἀπολογήσεται 

40 προσϑεῖναι" 5 τὸ γὰρ Ti ovx ἀφωρισμένως 5 ἐπὶ τοῦ γρώ- 
ματος, ἀλλὰ δύναται καὶ ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ παραγραφι- 
χοῦ κινουμένης ἀπολογίας καὶ τῶν λοιπῶν μεταλαμβά- 
ψεσϑαι" "laréov δὲ, ὅτε γρῶμα ἡ μετάϑεσις λέγεται τῆς 
αἰτίας διὰ τὸ πρόφασιν παρέχειν τῆς ἀπολογίας καὶ oi- 

46 ovel χωννύναι τὸν λόγον" ὡς γὰρ τὸ χρῶμα τυποῖ τὸ 

' TOLOVÓE TL εἶδος, οὕτω καὶ " μετάϑεσις τῆς αἰτίας τὸν 

ὅλον λόγον" οὐχ ἄλλο δὲ αἰτία καὶ χρώμα" ἀλλὰ ταὺ- 
τὸν μὲν, ἐκ παραλλήλου δὲ κχεῖται.- 

Μ «ρκελλίνου. Τεχνιχῶς καὶ ἀχριβῶς συλλογί- 

30 ζεται" εἰ xol χαχῶς φιλονεικεῖ" εἰ γὰρ πᾶν ξήτημά φη- 
σιν ἀπολογίαν ἔχει, τὸ δὲ χρῶμα ἡ αἰτία τοῦ j πράγμα- 

.$ Ald, προρϑῆναι. — 6 Ald. ἐφορισμένως. 
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vog ἐστιν, ὅ ἐστι τοῦ σημείου, πᾶν ἄρα ζήτημα πρᾶγμα 
ἔχει" ἀλλὰ λεχτέον, ὅτι πᾶν μὲν ζήτημα ἀπολογίαν ἔχει, 
ἀλλ᾽ οὐ μόνον τὸ γρῶμα ἀπολογία ἐστὶν, ἀλλὰ ἐχ τῆς 
τοῦ προσώπου ποιότητος γίνεταν ἀπολογία". λέγω δὲ ἀπὸ 
βουλήσεως καὶ δυνάμεως, γίνεταε δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ παρα- δ 
γραφικοῦ, ὥσπερ ἐνταῦϑα. ἐρεῖ γάρ" δεῖξον ᾿εἰ ὅλως 
πεφόνευται ὁ πατήρ" ὥστε οὔ γρῶμα τὸ τοιοῦτον" δυοῖν 
γὰρ Ovrow περὶ τὸ ζήτημα, προσώπου χαὶ πράγματος, 
ὅτε μὲν ἄμφω ἐστὶν. ἐξεταξόμενα καὶ τέλειος ὁ στο... 
χασμὸς ἑκατέρων, τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος, 1 

ἐμσείπτει τὰ κεφάλαια, ὅτε δὲ τὸ πρόσωπον μόνον, τὰ 
τοῦ προσώπου μόνου ἐμπίπτει χεφραλαια" ὅτε δὲ τὰ 

πράγματα, TÀ τοῦ πράγματος" ἔστι δὲ τὰ μὲν τοῦ 
σιροσώπου βούλησις καὶ δύναμις" τὰ δὲ τοῦ πράγματος 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάϑεσις αἰτίας, ὃ καὶ γρῶμα 15 
καλεῖται, ἀντίληψις, μετάληψις, πιϑανὴ ἀπολογία" τὸ 
δὲ παραγραφιχὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐξωϑ έν ἐστιν" 

ἐχλείποντος ovy τοῦ πῤάγματος ἐχλείπει xci τὰ τούτου 
χεφάλαια" καὶ πάλιν ἐκλείποντος τοῦ προσώπου ἐχλείπει 
καὶ τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια. ᾿Επιλείποντος οὖν ὧδε 20 

τοῦ σημείου, συνεπιλείπει καὶ τὸ λεγόμενον γρῶμα, τουτ- 
ἐστὶν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, ἡ τὸ ὑπεύϑυνον εἰς τὸ 

ἀνεύϑυνον μεταϑεῖσα" οἷον συνεχῶς γυνὴ νύχτωρ δα- -— 
χκρύει καὶ κρίνει αὐτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας" τοῦ γὰρ χατη- ᾿ 
γόρου ἐνταῦϑα τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὑπεύϑυνον ἄγοντος, 35 
ὅτε ἐδάκχρυες, ζητοῦσα τὸν μοιχὸν “μετατίϑησιν αὕτη τὸ 
σημεῖον πρὸς τὸ ἀνεύϑυνον" φήσει γὰρ διὰ τοῦτο δα- 
κρύειν, ὡς λογιζομένη τὰ ἐπὶ τῇ χηρείᾳ xaxd, μήποτε 
καὶ αὕτη τοῖς αὑτοῖς περιπέσῃ" &p' οὖν οὐχ ἐμπίπτει ἐν τῷ 
ἀσώτῳ μετάϑεσις τῆς αἰτίας s voi* οὐχ ἀναγκαίως δέ" 30 

δύναται γὰρ καὶ μὴ λύσας τὸ τῆς ἀφανείας χρήσασϑαι 

τῷ παραγραφιχῷ, καὶ τῇ τῶν. ἐλέγχων ἀπαιτήσει, χαὶ 
συνέστηχεν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζητήμασιν, ἐὰν μὴ χρήση- 
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ται τῇ μετοϑέσει τῆς αἰτίας, οὗ συνέστηχεν" οἷον à 

παριστάμενος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, ἐὰν μὴ εἴπῃ διὰ 
τί παρίστατο, ὑπεύϑυνός ἐστιν" ἐν δὲ τῷ ἀσωμάτῳ 

κἂν μὴ λύσῃ τὸ τῆς ἀφανείας, οὕπω δῆλον ὅτι αὑτὸς 

δ αὑτὸν ἐφόνευσεν. 

πρᾶγμα δὲ οὗ κφίνεται, κατά γε ἐμέ, τὸ ἐξισάζον μόνον" οἷον πέ- 

γης Ὦ καὶ πλούσιος, ἑκάτεροι ὡραίας ἔχοντες γυναΐκαρ, πεφωράκα- 

gi? ἀλλήλους ἐξιόντας ἀπὸ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν 3, καὶ μοιχείας ἀλ- 

λήλοις ἀντεγκαλοῦσικ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ αὖ πάλιν τὰ μὲν πρόσωπα διαλ.- 

40 λάττοντα 4 ἐπιδέχεται ἐξέτασιν, τὰ πράγματα δὲ οὔ, διὰ τὸ 
' ἐσάζειν. 

ΣΣΣυριανοῦ. Τὴν οἰκείαν ἢ δόξαν ἐκφαίνει ἐνταῦϑα 
φανερῶς, ὡς μόνα τὰ δι᾽ ὅλου ἰσάξοντα. τῶν πραγμάτων 

οὐχ ἐπιδέχεται ἐξέτασιν ἐν τοῖς ζητήμασιν" τὰ δ᾽ , ἄλλα 

45 πάντα κρίνεσθαι διαγορεύει" ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὥσπερ, 
ἐν τοῖς προσώποις δύο τινά εἰσιν ἀνεξέταστα, τά τε ἀόριστὰ 
καὶ τὰ ἰσάζοντα δι᾿ ὅλου, οὕτω καὶ ἐν τοῖς πράγμασι τά τα. 

ἐξ ὑπονοίας καὶ τὰ ἰσάζοντα" καὶ ἀναλογεῖ τοῖς ἀορίστοις 

τὰ ἐξ ὑπονοίας" ὡς 7 γὰρ ἐχεῖ οὐδὲ μία ποιότης ὡρισμένη 
20 τοῦ ἀορίστου κατηγορεῖται, οὕτω καὶ τῷ ἐξ ὑπονοίας πρά- 

γματι οὐδέν τι βέβαιον τεχμήριον χορηγεῖ τὴν σύστασιν. 

5. Σωπάτρου. "dvo μὲν ἐν τῇ τῶν προσώπων διδα- 
σχαλίᾳ, ἐπειδὴ προὔκειτο αὑτῷ περὶ προσώπων ἀνεξετάστων 

4 οἷον πένης — ἀλλήλοὶς ἀντεγκαλοῦσιν Ven. om. ^ 3 Ald, 

πεφοράκασιν. 5 Ald. οἰκῶν. 4 Ald. δι᾽ ἀλλάττοντα. — 5 

Ven. ᾿Ενταῦϑα φανερῶς τὴν οἰκείαν ἐκφαίνοι γνώμην, ὡς μόνα tà 

διόλου ἐξισάξζοντα τῶν πραγμάτων φησὶν ἐξέτασιν μὴ ἐπιδέχεσϑαι ἐγ 

ζητήμασι" τὰ δὲ “ἄλλα πάντα κρίνεσθαι διαγορεύει" ἐπιστῇσας 

δὲ ἄξιον, ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς προσώποις δύο τινά ἐστι τὰ ἀνεξέταστα 

τά Ts ἀόριστα τά τε ἐξισάζοντα διόλου x. τ. ἃ. 6 Ald. ἐπηστῆ» 

eu, 7 Ven, ὥσπερ. 
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εἰπεῖν, παρέλαβεν ἐξισάζοντα τὸ δύο νέοι πλούσιοε εἰ ἐπί τῳ 
χρένοιεν ἀλλήλους, τὸ τῶν πραγμάτων ἀόριστον χαταλι- 
sy. ᾿Ἐνταῦϑα δὲ ἐπειδὴ βούλεται περὶ πραγμάτων ἀνε- 
ξετάατων εἰπεῖν, ἀναπλάττει τὸ πρόβλημα, καὶ λαμβάνει 
διαφορὰν μὲν προσώπων , ἅτινα δύναται ἐξετάξεσϑαι" δ 

πρᾶγμα δὲ ἐξισάζον, τὸ ἐξιέναι ἀπὸ τῆς οἰκίας 9, ὅϑεν εἰ ὃ 

ἕτερος χρήσεται αὐτῷ ὡς τεχμηρίῳ τῆς μοιχείας, τοῦτο xa 

ὃ ἕτερος κατὰ τὴν τῶν προτέρων χατασχευήν᾽ ἐρεῖ yag | ὁ 

πένης, ὅτι τὴν ἐμὴν ἐμοίχευσας γνναῖχα, πλούσιος γὰρ εἷ" 

τὰ δὲ γύναια μᾶλλον πλούτῳ χαίρουσιν, ἀλλὰ xal ὁ πλού- 10. 
σιος τῷ πένητι, ὅτι εἰ καὶ πένης εἰ, ἀλλ᾽ οὖν ϑωπείᾳ xol 

κολαχείᾳ χρησάμενος, οἷς ὑπάγονται ucoro yvvaixtg, ἴσχυε, 
σας μοιχεῦσαι τοὐμὸν γύναιόν. 

Μαρκελλίνου. Ἰσάζοντα καλεῖ τὰ ἔχοντα τὰς 
προτάσεις ἴσας xoà πίστεις τὰς αὑτὰς τοῖς ἀντιδίχοις, ὃ γὰρ 15 

ἄν εἴπῃ τις κατηγορῶν τοῦ ἑτέρου, τοῦτο καὶ ἑαυταῦ φαί- 
— 9ETO4 κατηγορῶν κατὰ τὸ ποιητικόν" 

“σπποῖόν" κ᾽ εἴπησϑα ἔπος, τοῖόν κ᾽ ἐπαχούσαις. 

ἐὰν δ᾽ ὀλίγον δῷς διαφορὰν, συνίσταται τὸ ζήτημα, οἷον 
ἐβιάσατό τις δύο χόρας κατὰ ταὐτόν" νόμου ὄντος ἢ γά- 30 

μον ἢ ϑάνατον αἱρεῖσϑαι τοῦ βιασαμένου, ἡ μὲν αἱρεῖται 

τὸν γάμον; ἡ δὲ τὸν ϑαάνατον" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ μὲν βία 
ἴση καὶ τὰ πρόσωπᾳ τῶν ἠδικημένων" οὐχ ἔστι μέντοι ἡ 
αἵρεσις ἴση, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ποιοῦν συστῆναι τὸ πρόβλη- 
μα καὶ μέντοι τὰ πρόσωπα 'διαλλάττοντα συνίσταται, ὡς 25 
ἐπὶ τοῦ πένητος καὶ τοῦ πλουσίου" δύναται γὰρ λέγειν ὃ 
πένης᾽ σὺ μὲν χρήματα. ἔχων ὁᾳδίως ἔπειϑες" ἐγὼ δὲ ἡπό- 
ρουν xal οὐχ ἠδυνάμην πεῖσαι" ὁ δὲ πλούσιος ἔχει ταῦτα 
εἰπεῖν " ὅτι χολαχείαις μᾶλλον ἢ χρήμασι χαίρει τὰ γύναϊα" 
ἐξάγει δὲ πρὸς ἡδονὰς ἡ ϑρύψις, καὶ ἡ φύσις" καὶ ov χρη- 30 
μάτων ἕνεχα 'συνεῖναι βυύλονται. 

8 Ald, οἰκείας. 9 Ald. et Pear e ὁποῖογ. Il. V. 450. 0771000. 
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Mtrà ταῦτα τοίνυν ἔστιν ἐξ αὑτῶν ἐπιγνῶναι τά τε συνεστῶτα καὶ 
τὰ διαιρεῖσθαι δυνάμενα τῶν ζητημάτων καὶ ὅσα ὃ μὴ συνέστηκεν." 

Μαρκελλίνου. ᾿Εχϑέμενος ἡμῖν τῶν τε προσώπων 
xol τῶν πραγμάτων διαφορὰν βούλεται καὶ τὸ χρήσιμον 

δ τῆς τούτων διαφορᾶς εἰπεῖν, καὶ πρὸς τί συμβάλλεται τού- 

των ἡ γνῶσις" ὅτι, φησὶν, ἐξ αὐτῶν γινώσχομεν τὰ συνεστῶτα 
τῶν προβλημάτων xoi διαιρεῖσϑαι δυνάμενα " ἀπὸ γὰρ τῆς 
ποιότητος τῶν προσώπων xoi TOV? πραγμάτων 7] xol ἀμ- 
φοτέρων συνίσταται τὸ ζήτημα, ὅταν δὲ μήτε τὸ πρόσωπον 

40 μήτε τὸ πρᾶγμα ἔχῃ ὃ ἐξέτασιν ποιότητος, ᾿ἀσύστατον χα- 
ϑαπαξ xal ἀδιαίρετον τὸ ζήτημα, πρὸς ἀμφότερα οὖν συμ- 

βάλλεται τῶν τε προσώπων xol τῶν πραγμάτων ἡ φύσις 

εἰς τὸ γνῶναι τό τε ἀσύστατον καὶ τὸ σύστασιν ἐπιδεχόμε 

γον. Καλῶς δὲ ἡ προσϑήκη τοῦ καὶ διαιρεῖσθαι "a 
45 TOY ξητημάτων᾽ τὰ γὰρ συνεστῶτα xol διαιρεῖται" εἰ δὲ 

μὴ συνεστήχοι, οὐδὲ διαίρεσιν ἐπιδέχεται" τινὲς δὲ μέμφον- 
ται τὸν τεχνικὸν λέγοντα xol ὅσα μὴ συνέστηχε τῶν ξητη- 
μάτων" εἰ γὰρ ξήτημά φησι, xoà συνίσταται," προβλήματα 
μὲν γὰρ πολλὰ καὶ ἀσύστατά ἐστι, ζήτημα δὲ οὐδαμῶς dv 

20 χληϑείη, εἰ μὴ τὸ συνεστηχός. “ἀεχτέον δὲ ὅτι χαταχρη- 
στικῶς εἶπεν ξητημάτων, δέον εἰπεῖν προβλημάτων. 

⸗ 

4 καὶ ὅσα μὴ συνέστηκεν Ven. om, Tum sequitur : Ἱκανῶς 

ἡμᾶς προτρέπει πρὸς τὴν ἀκριβῆ κατανόησιν, τῆς τε τῶν προσώπων 

καὶ τῶν πραγμάτων διαφορᾶς " τὸ γὰρ τέλος οὗ μικρὸν εἶναι τούτων 
ἀποφαίνεται, εἴγε τὰ συνεστῶτα καὶ διαιρούμενα τῶν ζητημάτων καὶ 

τὰ ἀσύστατα διὰ τούτων ἐπιγνωσόμεϑα" ἀσύστατον δὲ ζήτημα τὰς 
ἐξ ἑκατέρου μέρους τῶν δικαζομένων συνηγορίας olx ἔχον ἐῤῥωμένας, 
τὰ μὲν γὰρ 5 τοι ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ mpüyud κρινό- 
μενον. Τέσσαρας τούτους κανόνας x. τ. λ., ut Ald, ^ 4. καὶ τῶν 
πρᾶγμάτων -— — μήτε τὸ πρόσωπον Ald. om, restitui ex Par. 

ὃ Ald. ἔχει. 
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Τὰ μὲν γὰρ 310» ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα xomóus- 
vo» ἢ τὸ ἵτερόν γε πάντως xal τσὺς ἐξ ἱκτέρου μέρους λόγους σὺν 
τῷ πιϑανῷ διαφόρους ve καὶ ταῖς πίστεσιν ἰσχυρούς" ἔτι τε ὅπερ 
ἐστὶ παρὰ τοῖς δικασταῖς τὸ τῆς κρίσεως ἀφανὲς, καὶ μὴ προειλημ- 

μένον τῇ κρίσει, δυγώμενόν τε πέρας λαβεῖν συνέστηκεν. δ 

ΣὡΣυρεανοῦ. Τέσσαρας τούτους κανόνας ἡμῖν πα- 
ραδίδωσι τῆς τῶν συνεστηχότων ἐπιγνώσεως " πρῶτον μὲν, 
ἵνα πρόρωπόν τε καὶ πρᾶγμα ἔχη ὃ χρινόμενον, ἤτοι ἐξετά- 
ξεσϑαι δυνάμενον" ἢ τὸ ἕτερον πάντως" δεύτερον, ὥστε 583 
τὰς ἐξ ἑχατέρου μέρους δικαιολογίας πιϑανάς τε καὶ δια- 19 
φόρους εἶναι καὶ ταῖς πίστεσιν ἐῤῥωμένας. Τρίτον, ὥστε 

τὸν διχαστὴν μὴ προειληφότα τὴν κρίσιν οἴκοϑεν ἐπὶ τὸ 
διχαστήριον ἐέναι, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν φαινομένων ἐν τῇ Ólxg, 
τὴν φαινομένην αὐτῷ δικαίαν τε καὶ ἀδωροδόχητον ἐπάγειν 
ψῆφον. Τέταρτον, ὥστε μετὰ τὰς προσηχούσας δικαιολο- 15 
γίας δύγασϑαι τὸ ζητούμενον ἐπιδέξασϑαι πέρας" εἰ γὰρ 

ἀπέρατα " τὰ τῆς ὑποϑέσεως ὑπάρχοι, λίϑον ἕψειν * δό- 
ἕξομεν δικαζόμενοι περὶ πράγματος, ᾧ πέρας" ἀδύνατον 
ἐπιϑεῖναι. | 

Σωπάτρου. Μιδάξας τί τὸ πολιτικὸν ζήτημα, xoi 20 

τίς ἡ ὕλη τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος καὶ ἔτι προϑεὶς τὴν 

διαφορὰν τῆς ὕλης, τουτέστι προσώπων τε καὶ πραγμάτων, 

ἀναγχαίως ἐπὶ τὸν λόγον τῶν συνεστώτων τε xal ἀσυστά- 

των ἔρχεται. Ὅρον οὖν τοῦ συνεστῶτος ζητήματος λέγων 

πάντα τὰ ἀσύστατα περιλαμβάνει χατὰ τὸ ἐναντίον" εἰ 328 
γὰρ τὰ xoi πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα χρινόμενον συν- 
ίσταται, πάντως τὰ μηδὲν ἔχοντα τούτων ἀσύστατα γίνες- 

ται συνεστῶτα ζητήματα, ὡς καὶ Μινουχιανῷ δοχεῖ, -5xN 

4 Ven. ἔχωσι κριν. ὅπερ ἐστὶν ἐξε. 2 Ven. λεγομένων. ὅ 
Ald. ἀπέρατα. Ven. ἀπέραντα. Par. ἀπέραστα. ᾿Απέρατος ἃ πέρας 
formatum usitatum esse negat Herm. ad Arist. Nub. 5., sed Sy- 
rianum sic scripsisse docent sequentia: ᾧ πέρας ἀδύνατον ἐπιϑεῖ- 
yt. — & Ald. nu», Ven. ipsi. Par. ἔψειν. δ Ald, ᾧπερ ἀδυνα- 
so» ἐπεϑήναι: correxi ex Ven. et Par. 
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τριῶν τούτων" Gütlov, συνέχοντος, χρινομένου" καὶ αἴτιον 

μὲν ἡ τοῦ κατηγόρου φωνὴ, ὃ καὶ οὕτω͵ λέγεται διὰ τὸ τὴν 
αἰτίαν τῆς χρίσεως μηνύειν᾽ συνέχον δὲ ἡ ἀπολογία, παρὰ 
τὸ εἰς αὐτὸν συνάγεσϑαι τὸν λόγον" κρινόμενον δὲ, περὶ οὗ 

. δ οἱ δικασταὶ ξηποῦσι" τοῖς οὖν συνεστηκόσι τῶν ζητημάτων 
ἀνάγχη πάντως τὰ τρία συντρέχειν" εἰ γὰρ ἕν τι τούτων ἀ- 
πολίποι, ἀσύστατον" εἴτε γὰρ μὴ ἔχει αἴτιον, ἀσύστατον 

ὡς τὰ ἀπίϑανα᾽ εἴτε συνέχον μὴ b ὁμοίως ὡς τὰ μονομε- 

eg εἴτε χρινόμενον πάλιν ἐνδεῖ, ὡςαύτως ἀσύστατον, ὡς 

40 τὰ ἰσάζοντα καὶ τὰ ἄπορα. Ἑρμογένης δὲ πολλῷ 9 üxeiyov 

'σαφέστερον διδάσκει" τέσσαρας γὰρ τρόπους συνεστώτων 
ἐχτίϑεται, Ó αὐτῶν καὶ τὰ μὴ συνεστῶτα μηνύσας’ τριῶν 

γὰρ Ὄντων ὡς ἤδη εἴρηται, ἀφ᾽ ὧν πᾶν ξήτημα συνίστα- 
ται, αἰτίου, συνέχοντος, χρινομένου, οἱ τέσσαρες οὗτοι ix 

45 τούτων τρόποι ἀποτελοῦνται, συνεστῶτος ξητήματος, οὗς 
καὶ παραδίδωσιν ἐνταῦϑα Ἑρμογένης, δι᾿" ὧν guow* ijro⸗ 

γὰρ ἄμφω xal mo όσωπον ἔχοντα χαὶ πρᾶγμα 
χρεν όμεναν. Τουτέστιν ὅτι τὰ συνεστῶτα ξητήματω 7 
καὶ πρόσωπον ἔχει καὶ πρᾶγμα χρινόμενον xol ἔστι τοῦτο. 

80 πρῶτος τρύπος" ἢ πάντως τὸ ἕτερον" ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐπε- 

λάβοντό τινες τοῦ τεχνικοῦ, ὡς Μινουκιανῷ συντρέχοντος 
"διὰ τοῦ ῥησειδίου τούτου, ἑαυτῷ καὶ ἐναντιουμένου" ἄνω 
μὲν γὰρ ovx ἐβούλετο ἐλλιπὲς ἐκ πράγματος εἶναι ξήτημα : 

, ἐνταῦϑα δὲ φάσχων ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως, δῆλός ἐστι τὸ 
25 ἐναντίον χατασχευάζων" ἀνάγκη γὰρ τὸ ζήτημα ἢ πρόσω- 

πον ἔχειν, ἢ πρᾶγμα᾽ ἀλλ᾽ ἀπολογοῦνταί | τινὲς περὶ τού- 
τοῦ, ὡς περὶ τοῦ ἐξισάζοντος εἶπεν, ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως. 
ὅπερ μόνον ἀνεξέταστον τῶν πραγμάτων᾽ δεύτερος δὲ. τρό- 

πος ἵνα ἑκάτερος αὑτῶν πιϑανοὺς ἔγῃ λόγους καὶ ἰσχυρούς: 
80 Τρίτος, ἵνα μὴ ἢ προειλημμένον τοῖς δικάζουσι" τέταρτος, 

ἵνα μὴ τὸ πέρας ἀδύνατον ἢ" καὶ οὐκ ἐπειδὴ ταῦτα πάντα 

6 Ald. πολλῶν, 7 Ald. ἀπολογεῖται. sine praecedente ἄλλ᾽, 

N 
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συνεστηχὸς ποιεῖ ζήτημα ὑφ᾽ ἕν ταττόμενον, ἤδη καὶ ὅσα 
ἐλλείποντα ἀσύστατον ποιεῖ" ἄλλ᾽ ἐξαρχεῖ xol μόνον ἕν 
ἐλλεῖπον τῷ ὅλῳ λυμήνασθαι" ὡσπερ γὰρ ἡ μὲν τῶν χορ- 
δῶν πασῶν συμφωνία ἁρμονίαν * ποιεῖ, ἀρχεῖ δὲ πρὸς ἀναρ- 
μοστίαν xol ἡ μιᾶς χορδῆς ἔλλειψις" εἰ βούλει δὲ xay τοῖς 5. δ 
ορισμοῖς" οἱ πάντες γὰρ προσόντες προσδιορισμοὶ τελείους 
αὐτοὺς ἀποφαίνουσιν ἑκάστους᾽ ἀρχεῖ δὲ πρὸς τὸ ἀτελὲς 
καὶ ἡ" ἑνὸς προσδιορισμοῦ ἔνδεια, οὕτως χἀνταῦϑα' τὸ y 
οὖν ἄνϑρωπός ἐστι ζῶον "λογικὸν ϑνητὸν, ἱκανὸν ἤτοι τὸ. 
ζῶον ἢ τὸ ϑνητὸν ἢ ὁτιοῦν τούτων ἀφαιρεϑὲν ἀτελῆ 40 
χαταστῆσαι. Ἰστέον δὲ ὅτι ταῦτα λέγω' οἷον" τὰ μὲν 

γὰρ ἤτοε ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα χρινό- 
μένον διὰ τὸ ἀπερίστατον εἶπεν" ἀπερίστατον δέ ἐστι τὸ 
μή τὸ ἐχ προσώπου μήτε ἐχ πράγματος ὕλην ἔχον" οἷον 
φόνος ἐγένετο ἔν τινε πόλει καὶ χρίγεταί τις" τό τὲ γὰρ τίς 45 
ἀόριστον καὶ. "πρίσιν I^ οὐχ ἐπιδέχεται τό τε πρᾶγμα, 09À . 
φόνος λέγω, χρονῷ οὐχ ἐπισημαινόμενον II, ἀγεξέταστον" 

ὁμοίως καὶ τὸ ἀποκηρύσσει τις τὸν υἱὸν ἐπ᾽. οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ" 

εἰ γὰρ καὶ τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον δοχεῖ τῶν ἐξεταζομένων 
ἐΐναι" ἀλλ᾽ ὕλην οὗ παρέχει᾽ ἐπ᾽ αἰτίας γὰρ υἱοὶ ἀποκχη- 20 

ούσσονται᾽ ὅϑεν εἰ προσϑείης τῷ μὲν ἄνω. τὸν. χρόνον 
μετὰ τοῦ σημείου" οἷον ὅτι φόνος ἐγένετο ἔν τινε πόλει 
xci χατὰ ταὐτὸν εὑρηταί τις ἡμαγμένον ἔχων χιτῶνα, συν-- 
ἐσταται" κἂν γὰρ τὸ πρόσωπον αύριστον, ἀλλὰ γε 1) τὸ ᾿ 
ἕτερον, τὸ πρᾶγμα λέγω, μετὰ περιστάσεως, χρόνου. φημὶ 25 
χαὶ αἰτίας " χρόνου μὲν, τοῦ κατὰ ταὐτὸν, αἰτίας δὲ᾽ τοῦ. 

ἡμάχϑαι" πάλιν συνεχῶς ετις χρενόμενος φόνου ἀπέφυγεν" 

ἐγένετο φόνος xal ὑπάγεΐαι". ἡ περίστασις παλιν ἐνταῦϑα 

ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, οὐχ ἐκ τοῦ πραγματορ" 
οὐδὲ γὰρ ἔχει σημεῖον, δι᾽ οὗ δύναται χρίσις γενέσϑιαι" δθ 
διὸ καὶ συνίσταται" τὸ δὲ wal τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους Ao- 

8 Ita scripsi ex eonj., AM. etPàr, ϑυμφωνίαν, omisso ἁρμονίαν. 
9 Ald. εἰ. 10 καὶ κρίσιν Ald. om., 411 Ald. ἐπισημαινόμεγα- 
12 Ald. ἀλλ᾽ ἄγε. | 

A 
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yovg διὰ τὸ μονομερές " τὸ γὰρ μονομερὲς τοὺς ἐξ ἑχατέ- 
pov μέρους λόγους οὐκ Eyt ἀλλ᾽ ἡ κατηγορίαν ἰσχυρὰν 

ἀπολογίας ὑπούσης, ὡς ἐπὶ τοῦ πορνοβοσχοῦ τοῦ τοὺς δέχα 

γέους χωμάζοντας ἐνηδρευχότος᾽" ἐνταῦϑα γὰρ ἐχλείπει ἡ 
: δ ἀπολογία" τό τε γὰρ τοῦ προσώπου ἄδοξον, τό τε πλῆϑος 

τῶν νέων, ᾧ ἤρχεσαν !* xoi δύο ἢ τρεῖς πρὸς ἀναίρεσιν. 
Τό τε πρᾶγμα, ὅτι οὐδὲν ἐπαχϑὲς ἦν τὸ κωμάζειν" οὐδὲ 
γὰρ ἐπεβούλευον ἢ ἔχλεπτον, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐποίουν, 
t» ἔχῃ πρὸς TOUTQ καταφεύγειν" τό τὲ δόλῳ ἀνῃρῆσϑαι 

40 αὐτοὺς πᾶσαν περιαιρεῖ ἀπολογίαν" κατηγορίαν μὲν οὖν 

ἰσχυρὰν ἀπολογίας ἀπούσης οὕτως" ἢ ἀπολογίαν μὲν ἐσχυ-- 
ρὰν, κατηγορίαν δὲ οὐδ᾽ ὅλως" ὡς ἐπὶ τοῦ μειραχίου 14 τοῦ 
ὡραίου καὶ σώφρονος, 0 ἐρώμενον ὑπὸ πολλῶν χαὶ μὴ 
ἐνδιδὸν, εἶτα ἔχεινων μὴ τυγχανόντωμ, καὶ ἑαυτοὺς βροχι- — 

45 ζόντων, αὐτὸ ὑπεξελϑὸν 15 διὰ τοῦτο τῆς πόλεως μέχρε 
τοῦ εἰς ἄνδρας ἀφεκέσϑαι ὕστερον μετὰ τὴν ἐπάνοδον 
χρίνεται φόνου" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα ix τοῦ ἐναντίου τὸ φω- 
φρονεῖν τὸ μειράκιον καὶ τοῖς μὲν χαρίζεσθαι, τοῖς δ᾽ οὔ. 
TO τὲ ἀγνοεῖν ἐξ ἀρχῆς τὸ γιγνόμενον" εἶτα μετὰ τὸ γνῶ- 

30 yas ὑπεξελϑεῖν ἄχρις ἀνδρωϑῆναι" "xoi αὖϑις κατελθεῖν" 
xol τὸ τοῦ πράγματος ἀνεύϑυνον ἀπολογίαν μὲν ἰσχυρὰν 
δίδωσι, χατηγορίαν δὲ οὐδαμῶς. Τὸ δὲ σὺν τῷ πιϑανῷ 
διὰ τὸ ἀπίϑανον᾽ ἀπίϑανον δέ ἐστι τὸ τὴν κατηγορίαν 
παντελῶς ἐναντίαν τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος γίνεσϑαι" 

45 οἷον εἰ ΣΣωχράτης ἐγκαλοῖτο 35 πορνείας ἢ “«ριστείδης κλο- 
πῆς διαφόρους δὲ διὰ τὸ ἐσάζον᾽ τοῦτο γὰρ ἔχει λόγους μὲν, 
τοὺς αὐτοὺς δέ. ᾿Ισχυροὺς δὲ διὰ τὸ ἀντιστρέφον " ἀντιστρέ- 
φον δὲ ἐστιν, ὅτ᾽ ἂν ὧν τις λέγεν πρότερον τοὐναντία ὕστερον 

λέγῃ, xci τὰ μὲν αὐτοῦ χαταβώλῃ, τοὶς δὲ τοῦ ἐναντίου 

50 πρὸς ἀπόδειξιν χρῆται. Τὸ δὲ ἔτε ὅπερ ἐστὶ παρὰ 
τοῖς διχασταῖς, καὶ ἑξῆς᾽ διὰ δύο φησὶ τὸ ἄπορον καὶ 

13 Ald. ἤρκευσαν. 4144 Ald. μειρακείον. — 15 Ald. ὕπεξελ-- 
9er. 16 Ald. ἐγκαλεῖτο. " 
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τὸ ἀδύνατον" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις τὸ πέρας καὶ ἡ 
τῶν ὀιχκαστῶν χρίσις ἐχλέλοιπεν" τό τε γὰρ ἄπορον αὐτὸ 
ἑαυτῷ ἔχεε τὴν κατασχευὴν ἐναντίαν" τό τε ἀδύνατον τὸ 

᾿μάχεσϑαν τῇ φύσει. | | ᾿ | 

| Μαρκελλίνου. Χαραχτῆρα ἡμῖν καὶ εἰκόνα ὑπογρά- δ 
φει τῶν ξητημάτων Μινουκχιανὸς φάσχων, ὅτε πᾶν πρό- 
βλημα ἐχ τριῶν συνίσταται τούτων, αἰτίου, συνέχοντος, xpu- 

vou£vov* τὸ μὲν οὖν αἴτιόν ἐστιν n τοῦ κατηγόρου φύσις, 

olov ἀπέκεεινας ἢ ἱεροσύλησας, ἢ ὃ τι δή ποτε vnagye 
τὸ ἔγχλημα" τὸ δὲ συνέχον ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπόφασις" 10 
οἷον ovx ἐφόνευσα" τὸ δὲ χρινόμενον iv τοῖς διχασταῖς 
χαταλείπεται, τὸ χρῖναι εἰ ἀπέκτεινεν" ὁ μὲν οὖν Μινουχια- 
γὺς οὕτως" ὃ δὲ Ἑρμογένης εὐδιαιρετώτερόν nag καὶ ἀχριβέ- 
στερον τὸν περὶ τούτων ἡμῖν ᾿ ἀποφαίνεται λόγον" δηλῶν 
συντύμως καὶ ὡς ἐν χεφαλαίῳ καὶ γενιχῶς τὰ ἀσύστατα 15 
xal ἀπο"λείων 17 ἔξω τῆς μορφῆς τῶν συνισταμένων, καὶ 
μέϑοδον ἡμῖν διδοὺς τοῦ μηδὲ τὰ ἀσύστατα ἀγνοεῖν δῆ- 
λον γὰρ, ὅτι id μὴ ἐμπίπτοντα τῷ χανόνι τῶν συνισταμέ- 
γων ἀσύστατἄ ἐστιν" λοιπὸν λέγει τρόπους, οἷς γινώσχο- 

μὲν ort συνέστηχε, χαὶ τὸν χανόνα ἡμῖν τῶν συνισταμένων 20 

«χαϑυλικῶς δρίζεται. Τίσσαρα ταῦτά, φησι, προσεῖχαι δεῖ 55 
τοῖς. ξητήμασι" πρῶτον μὲν πρόψωπον καὶ πρᾶγμα ἐξετα- 
ζόμενον" ἢ τὸ ἕτερον" χαλῶς δὲ ἐπηνωρϑώσατο᾽ ἐπειδὴ 
ἔστιν ὅτὲ λείπει μὲν ἐξέτασις προσώπου, τὸ δὲ πρᾶγμα χρι- 
γόμενον συνίστησι τὸ ζήτημα “ δεύτερον δὲ τὸ τοὺς ἀντι: 25 
δίχους ἀμφοτέρους λόγων εὐπορεῖν διαφόρων τε καὶ πιϑανῶν" 
χαλῶς δὲ τὸ ἀμφοτέρους " οὗ γὰρ τὸ χρινόμενον à» τῷ συν- 
ἐστηχότι ζητεῖται μόνον, ἀλλὰ xol τὸ τοῦ χὰἀτηγόρου" 
τρίτον δὲ τὸ 'toig δικασταῖς, ἀδηλὸν εἶναι τὸ πρινόμενον 

χαὶ μὴ προειλῆφϑαι τὴν χρίσιν" τέταρτον δὲ, τὸ δύνα- 30 
σϑαι πέρας λαβεῖν τὸ κρινόμενον". οὗ τέσσαρες. δὲ οὗτοι 
— — νος 

41 Ald, ἀποκλύων. 
'ü M $5 3; : LI 

PR. VAN 
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τρόποι ὑπαινίττονται ἀσυστάτων τρόπους ἑ ἑπτὰ, ὃς ἐπιδεί-- 
ξομεν᾽ διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν τὰ ἔχοντα ἄμφω xal 
πρόσωπον καὶ πρᾶγμα κρινόμενον 7 τὸ ἕτερον 

δηλοῖ, t ὅτι τὰ μετέχοντα μῆτε πρόσωπον uijrs πρᾶγμα xQu- 
5 νόμενον ἀσύστατα κατὰ τὸ. ἀπερίστατον᾽ ἀπερίστατον δέ 

ἐστι τὸ μὴ ἔχον μηδὲ μίαν περίστασιν, μηδὲ ἐξέτασιν, 

μήτε εὐπορίαν, μήτε ὕλην. Διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν καὶ τοὺς 

ἐξ ἑκατέρου λόγους μέρους ἰσχυροὺς, ἐδήλωσεν͵ 

OTt μὴ ἔχων. ἐξ ἑχατέρου μέρους ἰσχυροὺς λόχους ἀσύστα- 
᾿40 τὸν κατὰ τὸ μονομερές" μονομερὲς γάρ ἔστιν, ἐν Q^ τὸ 

μὲν ἕτερον τῶν προσώπων ἰσχύει τοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἕτερον 
παντελῶς ἀσϑενεῖ, Ἰστέον dà, ὅτι τούτῳ 5 περιέχεται 
xal τὸ ἑτεροῤῥεπέρ' διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν σὺν τῷ πι daro? 19 

ἐδήλωσεν, ὅτε τὸ μὴ ἔχον λόγους πιϑανοὺς ἀσύστᾳτον. 

45 κατὰ τὸ ἀπίϑανον᾽ ἀπίϑανον γάρ ἐστι τὸ μὴ ἔχον πι- 
ϑανοὺς λόγους" ὡς εἴ τις πλάσσοι 35 πορνοβοσχοῦντα 
ΣΣωχράτην, ὅπερ καϑάπαξ ἀπίϑαγνον᾽ ἐν τούτῳ͵ δὲ εὑρί- 
σχεται xal τὸ ἀδύνατον" πρλλῶν γὰρ ἀπιϑάνων σύνοδος 
ποιεῖ τὸ ἀδύνατον, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δηλώσομεν" διὰ δὲ τὸ 

30 εἰπεῖν διαφόρους διὰ τὸ ἰσάζον" ἐν αὐτῷ χᾷρ, quU δια-. 
φόρους προτείνουσι λόγους , ἀλλὰ τοὺς αὐτούς ̓  Ot. δὰ 

τοῦ εἰπεῖν ἰσχυροὺς τὸ ἀντισερέφον", ἀντιστρέφρν. y&Q. 
ἐστιν, OT. ἂν τοῖς ἀλλήλων οἱ ἀντίδικοι περιπέσασι λόγοις, 

αὗτος τοῖς ἐχείνρῳ, καχεῖνος τούτρυ, ὃ ἐστι ntQuigas τοῖρ. 

25. adis. ἀντηλλάξατο γὰρ. οὗτος τὰ ἐχείνου καὶ ἐκεῖνος͵ 

τὰ τούτου" διὸ xol ἀντιστρέφον ἐκλήϑη᾽ εἰς πίστιν οὖν 

ἀσϑενὲς τὸ τοιοῦτον, οὐδεὶς γὰρ. αὑτῶν ἔτε πιστεύεται" 

ἐν τούτῳ εὑρίσκεται xo τὸ ἄδοξον" καὶ ἐν αὐτῷ γὰρ ὃ 
διχαστὴς οὐ καταδέχεται τὴν χρίσιν" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὸ 

τῆς 

18 Áld. οὕτως 4149 σὺν τῷ πιϑονῷ — -— — -— πιϑανοὺς 

ἀσύστατον Ald. om., correxi ex Par. 20 Ald. et Par. 

πλόάσοι. ᾿ 004) o7 
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τῆς κρίσεως ἀφανὲς, δηλοῖ ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἁφανῆ 
χρίσεν, οὐ συνίσταται κατὰ τὸ. προειλημμένον, ἐν ᾧ προ- 
χατελήφϑησαν "5 οἱ δικασταί" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν Ovva- 
μενον πέρας λαβεῖν, ᾿ἀσύστατον κατὰ τὸ ümopov' 
ἄπορον γάρ ἐστι τὸ μὴ δυνάμενον πέρας λαβεῖν" δι᾿ ὧν 5 
γὰρ προτρέπεις ἐν τῷ ἀπόρῳ, amotoémsg, wal δι᾽ ὧν 
ἀποτρέπεις, προξρέπεις᾽ οἷον ᾿Δλέξανδρος ὄναρ εἶδεν ὀνείρῳ 
μὴ πιστεύειν, xol βουλεύεται "3" “ἐν δὲ τῷ λέγειν αἰτὰν ?! 
χαὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους ἐσχυροὺς 
μηδεὶς φριλονεικείτω λέγειν, ἀνάγχην εἶναι χαϑάπερ ἐπὶ 10 

τρυτάνης ἐξ ἴσου τοῖς μέρεσιν εἶναι δικαιώματα" γελοῖον 
γὰρ τοῦτό γε" ἐπεὶ χἀν ταῖς ἀληϑιναῖς ὑποϑέσεσιν οὐ 
πάντα ἐξ ἴσου τὰ δικαιώματα" καὶ oV διὰ τοῦτο τὰ τῆς 
ὑποϑέσεως ἀνήρηται" ἀλλ᾽ ἀγωνιστιλώτερον μὲν rò ἐΐναὶι 
τὴν δύναμιν low, οὗ μὴν ἀσύστατον, εἰ μιχρὸν τὸ ἕτερον 45 
ἰσχύει πλεῖον ?* Garipóv" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν καϑάπαξ τὸ Ére- 
gov ἀπορῇ, τὸ δὲ ἄλλο' Rácay ἔχῃ τὴν εὐπορίαν, τότε 
ἀσύστατον κατὰ τὸ μονομερές" ἐὰν δὲ ἀιιφότερα μὲν 
ἰσχύῃ τὰ, μέρη, πλέον δὲ ϑάτερον ἰσχύῃ 15 ϑατέρου, συν- 
ἐστηχε μὲν, ἔλαττον δὲ ἐσχύεν τὸ ἕν μέρος" καλῶς δὲ εἶπεν 20 
σὺν τῷ πιϑανῷ καὶ ov τῷ ἀληθεῖ" ἀμήχανον yag ἑκατέ- 
ρους τοῖς ἀληϑέσι κεχρῆσϑας τοὺς ἀντιδίχους" εἰ γὰρ 

ἐναντία ἑαυτοῖς λέγουσι, πῶς δύναται xal οὗτος χκἀχεῖνος 

ἀληϑῆ 15 λέγειν. Τὸ τῆς κρίσεως ἀφανές. Agpovig 
λέγει τῇ ἐκβασει" οὗ ἀφανὴς ἡ ἔχβασίῷ, τοῦτο xol δημο- 35 

σϑένης “ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστογείτονος ἐπισημαίνεται" πρὸρ΄ 
ἅπαντα. ἔρχονται τὰ διχαστήρια" οἱ μὲν δικασταὶ ἀγνο- 
᾿οὔντες, ὅτῳ ψηφίσονται καὶ τὰ ἑξῆς" ol δὲ φεύγοντες 

μεϑ᾽ ἑαυτοῦ. δείξων ἑχάτερος τὰ τῶν vouwv δίχαια 

ἰσχυρά" εἰ γὰρ δὴ πρὸ τῆς κρίσεως εἰδείη ὁ δικαστὴς, 80 

31 Ald. προκατελείῳφϑ. '33 AM, βούλεται. 45 αὐτὸν καὶ 

τοὺς — — — φιλον. λέγειν Aldo om,, restitui ex Par. 424 

Ahetor. 1V. | 10 

Ld 
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56 t». ϑήσεται; πῶς οὐ" τηνάλλως πως συναχϑήσεται δι-. 
χαστηριον" σημειωτέον οὖν χαὶ τοῦτο, ὅτι δεῖ συγεστῃ- 
κέναι τῷ ἀγνοεῖν τὸ πέρας τὸν δικαζοντα, xol τίνει τὴν 
ψῆφον πρύσφϑησεται" δυνάμενον δὲ πέρας λαβεῖν." 

δ ἀχολούϑως xal τοῦτο᾽ τί γὰρ ὄφελος ἀγῶνος τὸ πέρος 

ἄπορον ἔχοντρς. e ; 

Τὰ δ᾽ oby* τινος τούτων ἐνδεᾶ ταῦτα ἀσύστατά ἔστιν" εἰρήσεται. δὲ 

καὶ κατ᾽ ᾿εἶδος.. | ' 

Zvgiavov καὶ “Σωπάτρου. Τὰ καὶ ἑνὸς μό- 
40 κου τῶν τεσσάρων ἀποδέοντα" κανόνων ἐν τοῖς ἀσυ- 

᾿στάτοις τετάχϑαι δίκαιον διδάξας δὲ τὰ συνεστῶτα πάν- 

τα διὰ τής ἀναιρέσεως τῶν συνεστώτων εἰσήνεγκε τὰ 

ἀσύστατα" φησὶ γάρ" τὰ δ᾽ οὖν τινος τούτων ἐνδεῶ, 

ταῦτα ἀσύστατα. dor," xoi y&Q ἐπὶ. τῶν. ἀμέσων —* 
15 τίων ἡ ϑατέρου ἀναίρεσις ϑάτερον. εἰσάγει" ὡς σχό- 

N 
e. ἢ . CU 

37 Ald. λέγει, | 

4 Ven, Τὰ δὲ οὗ τινος ᾿οὖν τούτων , psi ἀσύστατά ἐστι" τὰ 

᾿ δὲ καὶ ἑνὸς — δίκαιον" καὶ πρῶτον ἀσύστατον εἶδος τὸ μονομερές 
τοῦτο παρὼ τὸν δεύτερόν ἐστι κανόνα, οὗ γὰρ ἔχει τας ἐξ ἑκατέρου 

μέρους δικαιολογίας ἐφῥωμένας, ὅπερ ἐκεῖνος ἡμῖν. παρήγρελλεν  ἀλὶ 

' λὰ ϑατέροιν τοῖν μερὸϊν τὴν πᾶσαν ἰσχὺν προςνέμει τῷ λόγῳ" ὃ δὲ 

"Ax(Àag τὸ κατὰ τὸν πορνοβοσκὸν παράδειγμα τοῦ κατὰ πρόσωπον 

᾿ἀδόϊου τρόπου φησὶν εἶναι" δεύτερον τὸ ἐσάζον διόλου" τοῦτο παρὰ 

τὸν πρῶτον κανόνα ἐστὶν, οὔτε γὰρ πρόσωπα οἴτε πράγματα ἔχει 

κρινόμενα, ἀλλὰ. τῷ ἰσάζειν ᾿ἀσύστατον ποιοῦσι τὴν κρίσιψ.. -Τρῖτον 

τὸ ἀντιστρέφον" καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερον κανόνα ἐστίν" ov γὰρ 

ἐσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὑτοῖς, ἀλλὰ σαϑρώτατα , ποτὲ μὲν τάδε, 

ποτὲ δὲ τὰ ἐναντία διεξιόντων " διαφέρει δὲ τοῦ ἰσάζοντος ,, ὅτι ἐκεῖ 

μὲν τοῖς ἀλλήλων, ἐνιαῦϑα δὲ τοῖς ἑαυτῶν oi δικαζόμενον περιπί-᾿ 

πτουσι λόγοις" τέταρτον τὸ ἄπορον τοῖτο ἀκριβῶς παρὰ τὸν τέταρ- 
roy κανόνα ἐστὶν; οὗ γὰρ δύναταρ πέρας λαβεῖν" tum transit cod, 
ad. πέμπτον p. 4156, 1, 19. - TN 
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τος μὲν φῶς" ἢ τὸ ἔμπαλεν" τοῦτο δὲ ποιδῖ,3 διὰ τὸ 

τὰ μὲν συνεστῶτα ϑέσιν εἰσάγειν , ἄρσιν δὲ τὰ ἀσύ- 
Grata φυσικῶς δὲ τὴν ϑέσιν τῆς ἄρσεως προηγεῖσϑαι. 

᾿ξζητησαν δέ, τινες, τί δήποτε περὶ διαιρέσεως συνεστώ- 
των ἐπαγγειλάμενος ζητημάτων ποιεῖσϑαι τὸν λόγον, 5 
γῦν ὥσπερ ἐπιλαϑόμενος, τὸ μὲν ἐπάγγελμα ἀνεβάλετο, 
περὶ τῶν ἀσυστάτων δὲ οὐδὲν δέην ποιεῖταε τὴν διδα- 
σχαλίαν" καίτοι ἀχρήσιμα ταῦτα καὶ ἀνωφελῆ" τὰ δὲ 
συνεστωτα χρειώδη xal ἐπωφελῆ" λέγομεν οὖν πᾶν τὸ 
μὴ ὃν φύσει πρῶτόν ἐστι τοῦ πραττομένου , à γὰρ tov 10 
μὴ εἶναι τὸ πραττόμενον, συνίσταται" éx τῶν οὖν ἀσυ- 

στάτων πρὸς τὰ συνεστηκότα φερόμεϑα" ἀναλογεῖ μὲν 

γὰρ τοῖς μὲν ur. οὖσε τὰ ἀσύστατα, τοῖς δὲ πραττο- 

μένοις τὰ συνεστηκότα" ἄλλως τε δὲ xol ὅτι ἔδει ἀπὸ 
τῶν ἁπλουστέρων χωρῆσαι καὶ ἐπὶ τὰ ἠολυύλότερα" πο- 15 

λυύλότερα δὲ τὰ συνεστηχότα τῶν ἀσυστάτων" τὰ μὲν 
γὰρ πολυειδὴ καὶ διάφορα" τὰ δὲ ἀσύστατα μονοειδῆ.- ' 
ἑνὸς γὰρ ἐλλελειμμένον 4 τῶν' τριῶν, αἰτίου φημὶ ἢ συν- 
ἔχοντος ἢ χρινομένου, ασύστατον γίνεται" ἀκολούϑως οὖν 
ta μονοειδὴ καὶ ἑνὶ γνωριξόμενα κανόνι καὶ σαφῆ πρὸς. 20. 

ἐξέτασιν τῶν πολυὐλοτέρων προτέτακται , Ug ἂν σαφής 
τε 0 λύγος αὐτῷ ex τούτου εἴη" καὶ τῇ τῶν ἐναντίων 
ἐπιγνώσει τὰ ἐναντία διαδηλότερα γίγνοιτο" τῇ γὰρ τῶν 
ἐναντίων παραϑέσει τὰ πράγματα κρίνεται καὶ πρὸ ἢ 
τῶν συνεστώτων. τὴν τούτων εἰσάγει, διδασκαλίαν" πῇ 25 
μὲν δι ὁρισμοῦ , πῇ δὲ xol διὸ τῆς τῶν καϑ' ἕχαστα 

προαγωγῆς, ἣν καὶ xot εἶδος καλεῖ, σοφοῦ τι ποιῶν 

καὶ προμήϑους διδασκάλου" οὔτε γὰρ τὸ ὄνομα ἀκριβή 
γνῶσιν τοῦ ὑποχειμένου͵ ποιεῖ, οὔτε ὁ λόγος, x&v εἰς τὰ 
μέρη διέξεισιν" ἔστ᾽ ἂν xol 7 πεῖρα abr] μαρτυρήσῃ $0 

οἷς uiv αἰσϑήσει,, οἷς x χαὶ παραδείγματι, ὃ δηλοῦν 

βούλεται. τὸ εἰρήσεται δὲ καὶ κατ᾽ éidog. ᾿ 

2 Ald. ποιῶν, 35 Ald, πρός 4 Ald. ἐλλελειμένον. h. 1, et p. 157.1. £0, 
10. . 
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Μαρκελλίνου. ᾿Επεϊδὴ ὥσπερ φησὶ ὁ τὰ χολοβαφῆ 
χαλχώματα περιέχει χρυσοῦ χρῶμα καὶ ποιεῖ ἄγνοιαν; 
οὕτω. “φησὶ xai τῇ ὁμοιότητι ἐγγίγνεταε πλάνῃ , χαὶ vo- 
μίζεν τὶς ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος συνίστασθαι τὰ ἀσύστατα" 

5 διὰ τοῦτο λέγει xal χατὰ εἶδος τῶν ἀσυστάτων πρὸς 

κρίσιν ἀχριβῆ, αὶ λέγει ἑχάστου τὸ ὄνομα, τὸν ὅρον, 
τὸ παράδειγμα , ἵνα ἐχ πάντων βεβαιώσῃ. τῶν ἀσυστά- 
TOY τὴν. γνῶσιν. 

| Koi πρῶτον μὲν ἀσυστάτων εἶδος τὸ μονομερὲς, ᾧ καὶ τὰ τῶν λό- 

10 γων μὴ ἑκατέρωϑεν ἐσχυρά" οἷον πορνοβοσκὸς δέκα νέους κωμά- 

ζοντας ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ὄρυγμα ποιήσας, ὑποδεξάμενος, ἀπέ- 
xttiys καὶ φόγου φεύγει. 

“Συριανοῦ. Παρὰ τὸν δεύτερόν ἔστι τοῦτο κανό- 
γα" οὐ γὰρ ἔχει τὰς ἐξ ἑκατέρου μέρους δικαιολογίας 

46 ἐῤῥωμένας, ὅπερ ἐκεῖ παρήγγειλεν, ἀλλὰ ϑατέρῳ τοῖν 
μεροῖν τὴν πᾶσαν ἐσχὺν, προσνέμει τῶν λύγων" ἱστέον 

δὲ, ὡς ὁ .dxvAag τὸ παρὸν χατὰ τὸν πορνοβοσχὸν πα- 

. ράδειγμα τοῦ κατὰ πρόσωπον ἀδόξου τρόπου φησὶν εἶναι. 

Za ὠπατρι οὔ. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσ- 
20 πων τῆς διαιρέσεως à ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο, οὕτως 

57 κανταῦϑα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων' τὰ γὰρ μονομερῆ ἀπορώ- 
τερα καὶ τῶν ἡπεριστάτων". 0 γὰρ μὴ παντάπασι φϑέγγε- 

σϑαι δυνάμενος, ὡς ὁ πορνοβοσχὸς ἀπορώτερος τοῦ ὡς πα- 
τρὸς ft00 G φϑεγγομένου" κἂν γὰρ αἰτίαν μῆ ἔγῃ τῆς τοῦ 

45 υἱοῦ ἀποχηρύξεως" ἀλλ᾽ οὖν ὡς πατὴρ ἐξουσίας ἐπείληπτο. 
Ἵστέον μέντοι, ὡς οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ φεύγοντος τὸ μονομε- 

, eic ὡς ἐπὶ τοῦ προχειμένου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου. 
εὑρίσχεται" ὡς ἐπὶ τοῦ σώφρονος μειραχίου, ὡς ἔφϑη-" 
μὲν 2 εἰπόντες" ἔστι δὲ ἀσύστατον τοῦτο" τὸ μὲν ἀπὸ. 

1 Ald, ἐπείληστοι, — 3 Ald. ἔφϑη μὲν εἰπόντος. 

- 
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τοῦ. φεύγοντορ, v0U συνέχοντος ἐχλείποντορ" τὸ δὲ ἀπὸ 
τοῦ κατηγόρου, τοῦ αἐτίου"" ὥστε τὸ μονομερὲρ γένεται 
ἢ τοῦ συνέχοντος ἢ τοῦ αἰτίου ἐλλείποντος" οὐς ἡγνό- - 
nos δὲ ὁ 'Ερμαγένης, τὸ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου μονομδ- 
ρὲς, ὡς τινες φιλονεικοῦσεν, ἀλλ᾽ ἡρνέσϑη ἑνὶ fac 

δείγματε ὁποίῳ οὖν χαρακχτηρίσαι τὸν λόγον" ἐπεὶ ὅτι 
οἷδε τοῦτο, δῆλον ἀφ᾽ ὧν φησιν" c τῷ τῶν λόγων μὴ 
ἑκατέρωθεν ἐσχυρα" τὸ γὰρ ἑκατέρωϑεν πάντως i^ ἀμ- 
φοῖν, τοῦ ve διώχονεος τοῦ τε φεύγοντος, λωμβωνεται" 
ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ἑνὰς. ἀφωρισμένως. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς 30 

ταῦτα τὰ. μονεμερῆ δύναται χαὶ συνεστῶτα γενέσθαι, 
εἰ τὸ μὲν ὠπὸ τοῦ φεύγοντος τὴν τοῦ προσώπου ποιό- 

— ἐναλλαξει, οἷον ἀνεὶ TOU πορνοβοσχοῦ στρατηγόν" | 

τὸ γὰρ τοῦ προσώπου ἔνδοξον οὐχ ἑτοίμην. τὴν διαβο- ̓ 

λὴν ποιή 7σει" ἔγει γὰρ. τὴν ἀγανάκτησιν διὰ τὴν ὕβριν" 15 
καὶ ἡ τῶν διωχόνεων ποιότης. παρέγει τὴν ἐξέτασιν διὰ 

τὸ αλῆϑος τῶν φόνωγ᾽ τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ διώχοντος εἰ 

ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου εἰς ἄδοξον ἀμειφϑείη τὸ πρόσωπον" 
εἰ γὰρ τὸ σῶφρον μειράχιον τοῖς μὲν τῶν ἐραστῶν λε- 
χϑείη χαρίζεσϑαε, τοῖς δ᾽ op, évoyev ἔσται. ὡς ἄδοξον 40 

τῆς τῶν βροχισάντων αὑτοὺς ἀναιρέσεως " ἔγει -γὰρ xa- 
τηγορίαν τὸ προδιαβεβλῆσϑαι τὸ πρόσωπον" καὶ πρὸς 
ἀσέλγειαν δνίους αὑτὰ, ἐχδεδωχέναι. 

Μαρκελλίνου. Ἔστι τὰ γενικώτατα εἴδη τῶν 
ἀσυστάτων δύο" d γὰρ τὰ ἐναργῆ χαὶ αὐτόϑεν δῆλα 35 
οὐ ζητεῖται: οἷον ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ οὐ ζητῶμεν, eb ἡμέ- 

ρα dar. ἢ τὰ ἀδύνατα εὑρεϑῆναι , οἷον εἰ 5 ἄρτιοι οὗ 

ἀστέρες" λείπεται λοιπὸν εἶναι ζητήματα ἐκεῖνα, ἃ xod 

ἑαυτὰ μὲν ἄγνωστα ἐστιν, ἀπὸ δὲ ζητήσεως εὑρεϑῆναιυ 
δύναται" “προτέταᾳχται 4 δὲ τὸ μονομερὲς τῶν. ἄλλων, 88 
07, ἑκάτερον πρόσωπον οὐκ ἔχει τὴν ἴσην χορηγέανς 

5. Διὰ, οἱ. ἃ Αἰ, προρτέταντα, 
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ἀλλὰ τὸ μὲν ἕν πάντων κύριόν στε τῶν λόγων" τὸ δὲ 
ἄλλο “παντελῶς οὐδὲν ἔχει εἰπεῖν" ἐν τοῖς ἄλλοις ἀσυ- 
στάτοις ἔγχει τε λέγειν ἑχάτερον πρόσωπὸν, ἀλλὰ xa 
ἕτερόν τι ἀσύστατον διὰ τὸ μὴ πιϑανὸν εἶναι τὸν λό- 

ι8.7γοὸν, ἢ δι’ ἄλλα τι. πάνυ δὲ ἀσύστατον, ὅταν μὴ ἔχῃ ἢ 
τι λέγειν καϑάπαξ ϑάτερον πρόσωπον" οἷον ὁ πορνο- 
βοσκός" ἔχει μὲν γάρ τε λέγειν, τὸ κωμάζειν ταὺς νέ- 
.ovg* ἀλλὰ. διὰ τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀσύστα- 
τόν dorw xai γὰρ ἔπραττον οἱ νέοε τοῦτο, ἐφ᾽ ᾧπερ 

40 ἥδεται ὃ πορνοβοσχός" εἰ δὲ ἣν στρατηγὸς ὃ ποιήσας 
τὸ ὄρυγμα εἶχε. λόγον, ἐνδόξου τοῦ προσώπου ὄντος" 
ἔστι δ᾽ ὅτε Ó πάλιν ὃ μὲν χατήγορος ἀποχέχλεισται ἦ 
λόγων, ὃ δὲ φεύγων πᾶσὰν ἔχει τὴν ἐξέτασιν ὡς ἐπὶ 
τούτου" νόμος τὸν ἡταιρηχότα μὴ πολιτεύεσθαι" μειράχιον 

.45 ἡταιρηχὸς κωλύει ὃ σπρατηγὸς πολιτεύεσθαι" xol κρίνεε 
αἰτὸν ὕβρεως τὸ μειράκιον, οὐχ ἔχει 9 οὐδὲν λέγειν" ὃ 
δὲ στρατηγὸς πολλὴν εὐπορίαν ἔχει κατῶ τούτου τὴν ἐχ 
"τῆς ἑταιρήσεως. 

Δεύτερον τὸ ἰσάζον δι᾽ ὅλου" οἷον δύο νέοι πλούσιοι, ἕκχάτεροε. 

40 ὡραίας ἔχονπες γυναῖκας, κατὰ ταὐτὸν πεφωράκασιν ἐξιόντας ἀλλή- 

'Aovg ἐκ τῶν. ἀλλήλων οἰκιῶν καὶ μοιχείας ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσιν- 

Συριανοῦ. "Tovro παρὰ τὸν πρῶτον χανόνα 
.SGriv* οὔτε. γὰρ πρόσωπα οὔτε πράγματα ἔχει χρινό- 
μενα" ἀλλὰ τῷ * ἰσάζειν ἀσύστατον ποιρῦσι τὴν χρίσιν- 

25 ZXonárgov. | Καλῶς τὸ δι᾽ ὅλου" Ἐξ γὰρ ὄντων 
τῶν περιστατιχῶν, προσώπου, πράγματος, αἰτίας, χρό- 

YOU, τύπον, τρόπου" εἰ μεχρά τις τούτων ἐμπέσοι δια- 

φορὰ, συνεστὼς ποιήσει τὸ ζήτημα, ἐπὶ προσώπου μὲν, 
᾿εἰ δ᾽ μὲν πλούσιος, ὁ δὲ πένης, ἢ νέος ἢ πρεσβύτης" 

5 Ald. ἔχειν. 6 Ald. 6. - 7 Ald. ἀπέκλεισται. Par. &xo- 

κέκλεισται. 8 Ald. ἔχειν. 4 AM. 16, ) 
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ded χρόνου δὲ, εἰ τὸν μὲν ἐν νυχτὶ, τὸν δὲ ἐν ἡμέρᾳ 58. 
εἴπομεν πεφωραχέναι dA ovg" ἐπὶ τόπου δὲ, οἷον ὁ 
μὲν ἐν βαλανείῳ, ὁ δὲ ἐν οἰχίᾳ, 2 ἐπὶ τρόπου δὲ, οἷον 
ὁ μὲν ταῖς ϑεραπαινίσι διαλεγόμενος, ὁ δὲ αὕτοπρο- 

σώπως" αἰτίας δὲ, οἷον κάλλους, πράγματος δὲ, εἰ ὁ 5 

μὲν ἐξιὼν, ὁ δὲ φιλὼν" καλῶς οὖν τὸ δι᾿ ὅλου πρύσ- 

κειται" ὅτι ὀλίγη τις ἐμπεσοῦσα τούτων διαφορὰ συνε- 

στὼς ποιήσει τὸ ζήτημα, εἰχότως δὲ ταῦτα δευτέραν 

yn? τάξιν" κοινωνεῖ γὰρ τῷ * μογομερεῖ τούτῳ" xal 

λόγους. οὐκ ἔχει" xal ὅτε ὧσπερ διπλοῦν μονομερὲς ἂν 10 
εἴη" παρ᾽ οὐδεκέρον yàe μέρους. λόγοι εὑρίσχονται" 

τούτῳ δὲ διαφέρει. τῷ ἐν uly τῷ μογομερεῖ ἐχ τοῦ 

ἑνὸς ᾿μέρους πάντη μὴ εἶναι λόγον" ἐνταῦϑα δὲ εἶναε 

μὲν, ἀχρήστου; Ó»,' τῷ τοὺς αὐτοὺς εἶναι" ἐλλείποντος 

τοῦ χρινομένου᾽ 0 γὰρ δικαστὴς ταῦτα λεγόντων ἀμ- 18 
φοτέρων ἀπορεῖ πρὸς τὴν χρίσιν. ' 

Μαρκελλίνου. Καλῶς τὸ δι᾿ ὅλου, τουτέστι xa-- 
τὰ τὰ πρόσωπα xol τὰ πράγματα καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν 

δὲ οὐχ ani" ἀλλ᾽ ἵνα “μηδὲ d παρὰ τὸν χαφὸν δια- 
φορὰ τις γένηται" οἷον 0 μὲν νύκτῳρ,, ὁ δὲ μεϑ᾽ ἡμέ- 20 
gav' ὁ δύναται γὰρ ὁ ἕτερος͵ λέγειν" οὐκ ἂν ue «c 

gar ταῦτα ἐποίονν" ἡ δὲ νὺξ μάλλον. πρὸς μοιχείαν ἀρ- . 
porre ἄλλο παράδειγμα τοῦ ἰσάξοντος᾽" δύο χατὰ ταὖ- 

τὸν ἐπὶ ἕνα βαλλοντὲς σκοπὸν, ἥμαρτον μὲν ἀμφότερρι 
τοῦ σκοποῦ" βάλλουσιν ἀλλήλους καὶ κρίνουσιν. ἀλλήλους" 28 
ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ κατὰ αἴτησιν δωρεᾶς ἰσώζον" οἷον δύο 
κατὰ ταὐτὸν ἀριστεύσαντες αἰτοῦσι τὸν «ἀλλήλων ϑα- 
γατον. 

2 Ald. οἰκείᾳ. 3 Ald. ἔχειν. & Ald. so. - b Ald. 
μηδὲν. 6 Ald. ἡμέρας: EN | 
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Τρίτον κατὰ τὸ ἀντιστρέφον" οἷον ἀπήτει vig δάγειον. se]. τόκους, 
ὁ δὲ παρακαταϑήκην φάσκων ἔχειν , οὐκ ὀφείλειν ἔλεγε τόχους". με- 
ταξὺ πεποίηται χρεῶν ἀποκοπὰς ὃ δῆμος καὶ Ó μὲν ὡς παρακατα- 
Spe ἀπἥήπει, ὃ δὲ ὡς χρέως * οὐκ ὀφείλειν ἔλεγεν" ἐνταῦϑα γὰρ 

5 οὔτς διάφορα οὔτε ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς" περιπετεῖς 3. γὰρ 
τοῖς ἑαυτῶν ἄμφω γεγόνααν λόγοις. 

“Συριανοῦ. Καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερον κονόνα 
ἐστὶν, οὐ γὰρ ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὑτοῖς, ἀλλὰ σαν 

ϑρότατα, διαφέρει δὲ τοῦ ἰσάζοντος" ὅτι ἐχεῖ μὲν' τοῖς 
40 ἀλλήλων, ἐνταῦϑα δὲ τοῖς ἑαυτῶν οἱ δικαζόμενοι περι- 

πίπτουσι λόγοις, ἀντιστρέφουσι .γὰρ xai ἐναλλάττου- 
4 , [, 1 » € " 

σε τοὺς λόγους, O γὰρ ἔλεγεν O κατήγορος πραάτερον, 

πάλιν λέγει, "καὶ διὰ τοῦτο ἀντιστρέφον xaAsirow" ἔστε 
δὲ ἀσύστατον, κατὰ τὸ χρινόμενον" καὶ γὰρ ὑφίσταται 

μὲτὸ συνέχον Ἶ xal αἴτιον, ἀπορεῖ δὲ πρὸς τὴν χρίσιν 
ὃ διχαστής" συσταίη δ᾽ ἂν τῷ προσδιορισμῷ τῆς ποιό- 
τητος οἷον ἵν᾿ οὕτως ὑρίσωμεν, ἀπῇτει τις δάνειον καὶ 

[4 " € 3 t . 4 € ' 4 [4 

vr0xovc* 0 δὲ ἀργύριον μὲν ἔχειν" ὡμολόγει, * roxovg 

᾿δὲ οὐ ,αλλ᾽ οὐδὲ δάνεδιον" προσδιορισμὸς γὰρ τοῦτό ἐστι 
40 τῆς ποιότητος" τρίτην δὲ τάξιν εἴληφε τοῦτο" ἐπεὶ ᾿δο- 

p » [4 ^ —- } [4 , 

χεῖ πως ἔχειν λόγους" καὶ τοῦτο τοῦ ἰσάζοντος διενήνο- 
χε" χοινωνεῖ μὲν γὰρ καὶ τῷ μογομερεῖ xal τῷ ἰσάζον- 
τι, 5 τῷ μὲν μονομερεῖ χατὰ τὸ μὴ ἐξεταζομένους ἔχειν 

1 Par. χρέος. 2 Ald, περιπετοῖς. δ Ald, συνέχειν. 4. 

Ald. ὁμολόγει. —— 5 Par. ad marg. καὶ ὅταν τὰ πράγματα ἰσάζῃ, 
οὔκ ἀπίθανον τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ συνέστηκεν" καὶ γὰρ 4ημοσϑέ- 
γὴν δὲ ἐπαινεσόμεθα τὴν ἱἵστορίαν τούτων ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς λέγει negl 
“ξαντοῦ ἔχοντες" ἀλλὰ καὶ κρινοῦμεν τὰς ἀφορμὰς λαβόντες ἀπ᾽ 
Aigyivov καὶ Δεινάρχου καὶ “ὕπερίδου. ὅτε δὲ εἰς μηδὲν ἔχομεν τὴν 
ἱστορίαν ἐναντιουμένην, οὖκ ἀσύστατον τὸ ζήτημα καὶ ἀπίϑανον, 
οἷον ὡς ἐπὶ τούτου" ἄνήει τις ἐπὶ τύραννον, ἕτερος προῦπαντήσας 
ἀνεῖλε καὶ τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητοῦσι, τοῦτο γὰρ κατὰ τὸ ἀπίϑα- 
vov ἀσϑενὲς δείξει, si τύραννος δορυφόροις κομῶν ἀφύλακτος ἑάλω, 
πλὴν μελειᾶται διὰ τὸ μηδὲν ἀφ᾽ ἱστορίας βλάπτεσθαι. 



ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ ᾿ 153 
σοὺς λόγους, διαφέρει δὲ ἀμφοτέρων" τοῦ μὲν πρώτου, 
ὅτε εἰ χαὶ ἀχρήστουξ, ἀλλ᾽ οὖν: παρ᾽ ἑκατέρου μέρους 
ἔχει λόγους" τοῦ δὲ δευτέρου, ὅτε οὐ τοὺς αὐτοὺς, ἀλλὰ 
διαφόρους ἔχει λόγους" xa ὅτι τὸ μὲν δεύτερον ἅμα καὶ 
ἔν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τοὺς λόγους ἔχει γινομένους " ἐν δὲ 5, 

τούτῳ, iy. ἄλλῳ xol ἄλλῳ χρόνῳ". χαὶ ὅτι ἐν μὲν τοῖς. 
ἐξισάζουσι τοῖς ἀλλήλων χρῶνται" λύγοις πρὸρ μὲν ἀλ- 

λήλων ἀνατροπὴν, οὐ μέντοι xol ἑαυτῶν" ἐν δὲ roig 
ἀνασερέφουσι. πρὸς ἀνατροπὴν αὐτῶν ὁρᾷ τὰ παρ᾽ ἕχα- 
τέρου λεγόμενα" ἐξήτηται δὲ, εἰ διαφέρειν ἀπεδείχϑη τὸ 10 

ἀγτιστρέφον τοῦ ἰσάζοντορ, πῶς ἐνταῦϑα αὐτός φησιν, ὅ 
ὅτι οὗ διάφορα, οὐδὲ ἰσχυρὰ tà τῶν πίστεων" φαμὲν 

οὖν ὡς διὰ τοῦτό φησιν οὗ διάφορα, ἐπειδὴ οἷς ὁ Uu 
xev ἰσχυρίζεται πρότερον, τοῖς αὐτοῖς πάλιν ὃ φεύγων "᾿ 
τοῖς αὐτοῖς μετὰ ταῦτα ὃ διώχων" "xal τοῖς ἀλλήλων ἐχὶδ 
τούτων ἁλίσκονται πτϑροῖρ" διὸ χαίτοι διάφορα κατὰ ὅ9 

ταὐτὸν ὄντα, οὗ διάφορα μετὰ βροαχὺ εὑρίσκεται" ἀμεί- 

foveo» γὰρ τῇ τάξει τοῦ χρόνου καὶ τὰς ἐπιχειρήσεις" 
διάφορα δὲ μὴ ὄντα οὐδὲ ἰσχυρά ἐστιν" οὐδὲ γὰρ ἐπ- 

ἄγονταε τὸν ἀκροατὴν, τὰ οἰκεῖα ἀρνούμενος ἕχαστος 30 
καὶ ἐπὶ τὰ τοῦ ἀντιδίκου χκαταφεύγων" ἄλλοι δέ φασιν͵ 

ὡς οὐ διάφορα εἶπον, ἀλλ᾽ οὐχὶ, οὐ πολλὰ, ὅτι γάρ οὗ 
πολλὰ, ἐνταῦϑα γνωστέον" 0 μὰν γὰρ παρακαταϑήχην 
ἀπαιτεῖ, xol uec ἀποδείξει. γρῆτχαι τῷ λέγειν, ὅτε, σὺ 
εἶπας" ὃ δὲ δάνειον ὁμολογεῖ καὶ ἐσχυρίζεται τὸ, σὺ εἷ- 36 
πας, καὶ αὐτός. , 

Τέταρτον κατὰ τὸ ἅπαρον" οὗ μὴ ἔστι dMow εὑρεῖν μηδὲ πέρας" 

οἷον ᾿Αλέξανδρος 0 βασιλεὺς ὅ ὕναρ εἶδεν φνείροις μὴ πιστεύειν, καὶ 

Bovisórta,* * ὃ τι γὰρ ἂν συμβουλεύῃ τις ὀταῦϑα, τὸ ἐναντίον αὐτῷ 

περανεῖ. ᾿ 50 

Σωπάτρου. ᾿Αδιαφόρως ᾿χρῆται τῇ τάξει τῶν 

6 Ald, φησι, 4 Ald. βούλεται. 
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ἀσυστάτων" καὶ λαμβάνει τέταρτον εἶδος χατὰ τὸ ἄπο. 
gov, ὕπερ iv τῷ ὁρισμῷ τελευταῖον ἔϑηκε" γίνεται δὲ 
τὸ ἄπορον, ἡνίκα τις τοῖς ἰδίοις ἐναντιοῦται λογισμοῖς, 

xoi ἄλλο παρ᾽ ὃ βούλεται κατασχευάζει". οἷον ἵν᾽ ἢ τὸ 
b κατασχευαξόμενον τῇ χατασχενῇ ἐγαντίον" ὅτ᾽ ἂν γὰρ 

συμβουλεύῃς, ὅτι τοῖς ὀνείροις δεῖ i πείϑεσϑαι, αὐτῷ 

τῷ νῦν ὀνείρῳ ἡπίστησας, or ἂν δὲ μὴ πείϑεσθαι 

αὐτῷ, ἐπίστευσας τῷ συμβουλεύοντι μὴ πείϑεσθαι" χοι- 
ψωνεῖ δὲ καὶ roUro τοῖς προλραβοῦσι, τῷ ἀχρήστους ἔχειν 

40 τοὺς λόγους, διαφέρει δὲ τοῦ τε ἐσάξζοντος xoi τοῦ ἀντι- 

στρέφοντος" rot μὲν ἐσάξοντορ, ὅτι oV τοὺς αὐτοὺς ἔχει 
λόγους, οὐδὲ τοὺς ἴσους" τοῦ δὲ ἀντιστρέφογτος, καϑὸ 
ἐν μὲν τῷ ἀντιστρόφοντι τοῖς ἰδίοις λόγοις ἐναντιοῦμνε: 
ται" xol γὰρ τὰ προειρημένα ἀρνούμενος ἐπὶ τὰ τοῦ 

45 ἐναντίου καταφεύγει" ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ὁ διώχων διάφο- 
οὖν τι ἔχει τὴν ἐξέτασιν, xol ix διαφόρων γινομένην 
ἀποδείξεων κατασχευάξζεσϑαι" ὅ τὸ γὰρ συμβουλεύων 
πείϑεσϑθαι πολλὰ χαὶ ἑκανὰ πρὸς ἀπόδειξιν ἔγχει τοῦ 
πεῖσαι" ὃ T& μὴ πείϑεσθαι ὁμοίως" τὸ δὲ πέρας τῆς 

40 συμβουλὴς ἑαυτῷ ἐναντιούμενον οὐχ ἔχξε τὴν κατασχευ- 
ἦν, οὗ γὰρ οἱ λόγοι πίστιν οὐκ ἔχουσιν ἐνταῦϑα, ἀλλὰ 

. τὸ κατασχευαζόμενον. ἐναντίον ὃν τοῖς κατασχευάζουσε 
τὴν ἀπορίαν δίδωσι τῷ ἀκροατῇ" ἐν δὲ τῷ ἀντιστρέ- 
φοντι ἐν ἑτέρῳ xai ἑτέρῳ καιρῷ συμβαίνει τὸ ἐναντίω-- 

$5 μα" ὅμοιον τούτῳ χαὶ τὸ κατὰ Κόρακα καὶ Τισίαν, 
καὶ ὁ Κροχοδειλίτης, ἀλλὰ χαὶ τὸ τοιοῦτο. πλάσμα" μᾶν- 
Ttvg ϑυγάτηρ : ὑπὸ λῃσταῖς ἐγένετο" ἦλϑεν ὃ μᾶντις αἷ- 

τῶν τὴν παῖδα, οἱ δὲ ὥμοσαν αὐτῷ δώσειν si τἀληϑὴ * 
μαντεύσαιτα περὶ τοῦ πότερον λήψεται 5. ἢ οὔ" ὁ δὲ, 

80 οὐ λήψομαι, ἔφη" καὶ βουλεύονται οἷ λῃσταί" εἰ γὰρ 
δοῖεν αὐτῷ τὴν κόρην, ψευδομένῳ δωσουσιν" ἔφη γὰρ» 

2 Ald. et Par. δεῖν, scr. δεῖ, 3 Ald, ἀκροατῷ. 4 Ald. 
εἴτ᾽ àlyÓó. δ Ald, λήψεσθαι. . 
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οὐ λήψομαι" εἰ δὲ μὴ δοῖεν, οὐκ εὐορχήσουσιν, ἀλη- 
ϑεύοντι μὴ πληροῦντες τὰς ὑποσχέσεις ' συσταίη δὶ ἂν 
ταῦτα πάντα τὸν ἐχ τοῦ χρόνου λαβόντα" διορισμόν" 
οἷον τὸν μὲν χατὰ ᾿Αλέξανδρον᾽ ὄνειρον οὕτως" ὄνειρον 
᾿Αλέξανδρος εἰδὲν τοῖς μετὰ ταῦτα ὀνείροις ἢ τοῖς μεϑ' ὃ 
ἡμέραν μὴ πιστεύειν. τὸ δὲ κατὰ Τισίαν χαὶ Kopaexe, 
εἰ λέγοι, δἰ εἴσω τῶν δύο ἐτῶν νικήσω, τὴν πρώτην oix 

τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ μάντεως, δὲ εἴποι, σήμερον δὲ οὐχ ἀπο- ι 

δοίητε, αὔριον δέ. | 

Μαρκελλίνου. Tovro ἀχριβῶς ὃ napi av τέ- 19 
ταρτόν ἐστι κανόνα" ov γὰρ δύναται πέρας, λαβεῖν. 
Αὐτόϑεν ἀπὸ τῆς προσηγορίας πρόδηλον. τὸ λεγόμε- 

vov* δεῖ γὰρ τὸ σύμβολον τοιοῦτον εἶναι, ὥστε καὶ αυμ- 

βουλεύειν περὶ τῶν δυναμένων πέρας λαβεῖν, olov βοη- 

ϑῆσαι ᾿Ολυνϑίοις, ἢ σπείσασϑαι 7 πολεμίοις ἢ ἄλλο 9 15 
τι, περὶ οὗ πρόχειται συμβουλή. δὲ γὰρ μὴ οὕτως 

ἔχει, μάταιος. 7 συμβουλὴ τέλος μὴ ἔχουσα" ἐνταῦ- 

ϑα δὲ ἑχάτερος τῶν συμβούλων εἰς ἐναντίον τῷ σχο- 
πῷ πέρας τελευτήσει" δὲ μὲν γὰρ τῷ. φανέντε ὀνείρῳ 
σπείϑεσθαι συμβουλεύσει, : ἐναντιώματε μεγάλῳ. περιπϑ- 20 
σεῖται" οἷς γὰρ κελεύξι πεισϑέντας τῷ φανέντι ? ἀπι- 60 
στεῖν τοῖς ὀνείροις, πέπεισται πάλιν, ὀνείρῳ μὴ πιστεύ- 

εἰν συμβουλεύων" εἶ. δὲ πάλιν λέγει, ὅτι δεῖ πιστεύειν 

ὀνείροις, τί ἠπίστησε, τῷ φανέντι" xol ἄλλως. εἰ μὲν 
λέγει ὃ σύμβουλος, ὅτι δεῖ πείϑεσθαι τῷ φανέντι" κα- 25 

λὸν γὰρ τὸ πείϑεσθαι τῷ ὀνείρῳ. διὰ γὰρ τούτου ση- 
μαίνουσιν ἡμῖν οὗ ϑεοὶ, περὶ. uv βούλονται" τὰ αὐτὸ - 
χαὶ ἐπὶ πάντων ὀνείρων ἰσχύει" οἰκοῦν πᾶσιν πείϑε- 
σθαι δεῖ τούτων τῷ λόγῳ. Εἰκὸτ ω ς οὖν ἄπο- 

ρον ἐκλήϑη" ἄπορον γάρ ἐστιν, ἐν ᾧ τὰ ἐναντίον οὗ 30 

6 τοῦτο ἀκριβῶς — — πέρας λαβεῖν Syriano attribuit Ven. 
7 Ald. πείσασϑαι. — 8 Ald. ἀλλ᾽ ὅτι. 9 Ald. καὶ ἄλλως εἰ μὲν 

λέγει δ σύμβ. ὅτι Bii n. τῷ φανέντι h. 1. inserit et paullo post 
suo loco repetit. Delevi primo loco, ut est in Per. 
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, βούλεταί Tig χατασχευάζει" xol ἐξ ὧν τις προτρέπεται 

| ἀποτρέπει" καλεῖται δὲ χαὶ μαχόμενον" διαφέρει δὲ τοῦ 
ἀντιστρέφοντας , ὅτε ἐν μὲν τῷ ἀντισερέφαντε τοῖς ἑαυ- 

τῶν μόνον λάήγαις ἐναντιαύμεϑδα, οὗ τῷ βουλεύματι τῷ 
5 ἑαυτῶν 5 ἀντυτίπτομεν" καὶ ϑάτεραν ϑατέραυ ἀναιρε- 
τιχὰν γίνοται" τῷ μὲν γὰρ ἀπαιτοῦντι τὸ δάνεξιομ Gxo- 

πὰς ἣν τὸ ἀποβαλεῖν τὰ χρήματα, καὶ οὐ μάχεται τῇ 
γνώμῃ τῇ ἑαυτοῦ, εἴτε παρακαταϑήκην εἴτε δάνειαν λέγει" 

ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ἐὰν εἴπῃς μὴ πιστεύειν, πιστεύεις τῷ 

40 φανέντι, χαὶ y τούτῳ τὰ ἐναντία τῇ βουλήσει περα- 

»οῦμεν, οὗ τῷ λόγῳ" ὅρα δὲ πῶρ gue πρῶτον μὲν xo 
ὄνομα ἄπορον, οὗ μὴ ἔατι πέρας εὑρεῖν" καὶ μετὰ ταῦ- 

τα τὸ παράδειγμα" εἴπομεν δὲ καὶ ἄλλο παράδειγμα 
παρὰ τὸ κείμενον" ἔγραψέ τις ψήφισμα" μὴ χυρωϑέντος 

45 αὐτοῦ γράφει ἕτερον, ὥστε μὴ πιατεύειν ψηφίσματι, εἰ 
γὰρ πεισδείημεν αὐτῷ λέγοντι, εὑρισχύμεϑᾳ τῷ αὐτοῦ 
πιστεύσαντες" εἰ δὲ βεβαιώσομεν τὸ μὴ πιατεύξεν, τὸ 

παρ᾽ αὐτοῦ γραφὲν ἀνατρέπομξνε 

x 

Πέμπτον κατὰ τὸ ἀπίϑανον, οἷον sk Σωκράτην 1" τις πλάττει nog- 
30 »oflooxovrra , ἢ ̓Δριστείδην ἀδικοῦντα. 

Συριανοῦ. Καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δεύτερόν ἐστε 
χανόνα" os γὰρ ἐκ πιϑανὼν σύγκχειται λόγων, ἀλλὰ 
ταῖς πάντων ἀχριβῶς. ἐναντίων δόξαις *? οὐ συνάδοντᾳ 

λέγειν ἐπιχειρεῖ" τριῶν δὲ ὕντων Ὁ" περὶ ἕχασταν Twy 

45 πραγμάτων, χρήσεως xal: φύσεως χαὶ δόξης, τὰ μὲν δύο 

τῷ ῥήτορι ἀπονενέμηται , χρῆσις καὶ δοξα, φύσις δὲ 
τοῖς φιλοσόφοις" αὐτῶν δὲ τῶν Óvo τῶν παρὰ τοῖς 

10.Ald. ἑαυτῷ, 41 Οἷον εἰ Σωκράτην — ἀδικοῦντα Ven. 
om., Ald. Σωκράτης τις πλάττειν. 12 Ven. addit: καὶ τῷ xen- 

σμῷ τῆς llvÓlag. 15 τριῶν δὲ ὄντων qq. uaque ad finem hu- 

jus sectiomie Ven, non habet. 
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ῥήτορσι, κυριώτερον τὸ τῆς χρήσεως, ἀπὸ γὰρ αὐτῆς 
καὶ ἡ δόξα ἀναφαίνεται" ** εἰ γὰρ xol τὰς φύσεις οὐκ 
ἐπιζητοῦσι τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ οὖν ix τῆς χρήσεως 
οἶμαι τόδε τι περὶ τοῦδε τοῦ πραάγματὸς νομίζουσιν, ἢ 
ov vo ἔξουσιν, διόπερ τὸ ἄπορον πρῶτον ἔταξε τοῦ δ 
ἀπιϑανου" ὡς τὸ μὲν. ἀπὸ τῆς χρήσεως ἕν. τὴν βλά- 
fuv, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δύξης. 

ZXenarpov.. ᾿Ασϑενησάντων τῶν ἀσυστάτων ἐπὶ 
τὰ ἱμᾶλλον ἔχοντα λόγον χωρεῖ" σχόπει γὰρ, ὅτε τὸ μὲν 
povopspig ἐκ. τοῦ ἐνός ἐστι πάντη ἐλλελειμμένον- τὸ δὲ 10 
ἐξισάζον ἔχει μὲν ἐξ ἑχατέρου λόγους, τοὺς αὐτοὺς δέ" 
τὸ δὲ ἀντιστρέφον ἔχει μὲν διαφόρους λόγους καὶ τοὺς 
αὐτοὺς,. πίστιν δὲ. οὐχ ἔχοντας" τὸ δὲ ἄπορον xci λό- 
γους ἔχει; καὶ οὐ τοὺς αὑτοὺς xal πίστεν δεχομένους" ἐκ δὰ ! 
τοῖ κατασχευαζομένου τὸ ἀσύστατον' τὸ δὲ ἀπίϑανον ὕλην 15 
ἔχει πάντων πλείονα, διὸ καὶ σχεδὸν συνέστηχεν' ὥστε χα- 
λῶς ἤδη εἴρηται" ὥσπερ" ἐπὶ τῶν ἐξεταζομένων προσώ- 
πων ᾿χαὶ πραγμάτων ἀπὸ τῶν πολυϊλοτέρων *5 Aeg 

ρησεν ἐπὶ τὰ ἀπορώτερα χαὶ ἀσϑενέστερω, οὕτω πά- 

λιν ἐνταῦϑα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων ἐπὶ τὰ εὐπὸρωτερα" 20 

ὡς yàp ἐκεῖ τῷ συνιστάναι χαραχτηριζόμενα ἐπεζήτεν 

τὰ πλείονα σύστασιν γορηγοῦντα προτάττειν, οὕτω χὰν- 
ταῦϑα τὰ τῷ ἀσυστάτῳ τὸ ἑαυτῶν εἰληχότα γνώριμον 

τὰ ἀπορώτερα τῶν εὐπορωτέρων προτεϑέναι φελεῖ" ταύ- 

ty TOL xal τοὺς τοῦ κανόνος" τέσσαρας προςδιορισμοὺς, 25 

οὗ κατὰ τάξιν ἐπὶ τῶν ὑποδειγμάϑων φυλάτξειν ἀλλὰ 

φύρδην xoà ἀναμὶξ, ὡς Uy ἡ χρεία vv. ἀσυστάτων τὴν 
τάξιν παρέχηται" ἐζήτησὰν δέ τινὸς, πῶς τὸ καρὸν ἀσύ- 
στατόν ἐστι" καίτοι xol ΣΣωχράτης καὶ —— γρα- 

φὰς ὑπέμειναν" καὶ ὃ μὲν ἐξωστρακίσϑη , “Ξωχρατης δὲ 30 
ϑανάτῳ uud εἰ ̓ δὲ μὴ ἦν κατὰ τούτων κατηγορία, 

j 

14 Par. ἀγαφύετιαι. 15 Ald. πολνῦλωϊέρων. et1. 33. χωρηγοῦντα." , 
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sug ἔργῳ ἐχβᾶσα φαίνεται" φαμὲν οὖν ὡς τοῦτο 16 
ἀπίϑανόν ἐστι καὶ τὰ τούτῳ ὅμοια, ἡνίχα κατ᾽ αὐτὸ 

τοῦτο καϑ᾽ ὃ ἔνδοξόν ἐστι τὸ πρόσωπον πειρῷτό τις 
61 διαβάλλειν. ᾿Σωκχράτης τε γὰρ ἐπὶ σωφροσύνῃ βοώμενος 
8 χαί ᾿Δριστείδης΄ ἐπὶ δικαιοσύνῃ ἀπίϑανον ποιήσουσι τὸν 
ἐπιχειροῦντα , ἐπὶ τούτοις αὑτρὶῖς γραφεσϑαε". οἷον XXw- 

χραάτη μὲν ἐπὶ ἀσελγείᾳ, “Αριστείδῃν δὲ ἐπὶ ἀδικίῳ" ἡνί- 
xc δὲ οὐ κατὰ τοῦτο, καϑ' ἕτερον δὲ, πρόσωπον γὰρ 
οὐδὲν ἀναμάρτητον, συνίσταται" οἷον εἰ «Αριστείδην λει- 

40 ποταξίου τις γράψεται ῆ ὑπερηφανίας, 1 “Σωχράτην δὲ 
ἀσεβείας" ἃ καὶ xaz' αὑτῶν γεγενημένα, τὸν μὲν ἀπο- 
ἌλἌτανϑῆναι, *9 ᾿Δριστείδην δὲ ἐξοστραχισϑῆναι πεποίη- 
πεν, οὕτως καὶ ᾿Αχιλλέα μὲν. δειλίας τις γραφόμενος ἢ 
λειποταξίου ἀπίϑανος" προδότην δὲ xai γρημάτων ἣτο 

15 τονα ἢ ὑπερήφανον , πιϑανός" ὥστε τὼ ἀπίϑανα κατὰ 
ἐναλλαγὴν τοῦ πράγματος συνίσταται- 

M αρχελλὶ vov, Οὐκ ἀχνοοῦμεν ἀπὸ τῆς ἱστορίας 
τὴν τούτων ποιότητα, διαβεβοημένοι γὰρ οἱ ἄνδρες ἐπὶ 
τοῖς βελτίοσιν ἦσαν" Ó μὲν ᾿Δριστείδης ἐπὶ δικαιοσύνῃ, 

20 ὁ δὲ Σωχράτης ἐπὶ σωφροσύνῃ" εἰ τοίνυν ἐπιχειροίη τις 
τὰ ἐναντία πευιτιϑέναι τῆς δόξης, καὶ λέγοι τὸν σω- 
φρονα πορνοβοσχὸν, ἢ τὸν δίχαιον ἀδιχοῦντα, τίς ἀνέ- 
ξεται παντάπασιν ἀπίϑανᾳ διαβάλλοντος᾽ αλλ᾽ εἴποι τις, 
ὅτι μεταβέβληται πολλάκις καὶ φύσιν" ἀλλὰ φαμεν, ὅτι 

26 xxv ἀληϑὲς τοῦτο δῶμεν μβταβάλλεσϑαι , ἀλλὰ διὰ τὴν 

δόξαν τῶν ἀνδρῶν τὴν ἤδη χρατήσμσαν ὡς νόμον ἀπί- 

ϑανόν ἐστι τὸ πλάσμα μάχεται γὰρ citt καὶ τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ, δέεται δὲ xai ἡ ἀλήϑεια τοῦ πιϑανοῦ" xol γὰρ 
αὑτὸ τὸ ἀληϑὲρ, ἐὰν μὴ ἔχῃ τὸ πιϑανὸν, μάταιον εἰς 

so TO πείϑειν" δεῖ δὲ νοεῖσϑαι ἀπίϑανον, -καὶ ἅμα προ- 

χκεῖσϑαι τῷ λόγῳ τὸ xad ὑπερβολήν᾽ τὰ γὰρ πρὸς ὑπερ- 

16 Ald.soórq.. 47 Ald. ὑπεριφανεία. 18 Ald, ἀποκϑῆναι. 

1 
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βολὴν ἄδοξα ἀσύστατα" τὰ δὲ. μὴ πρὸς ὑπερβοϊὴν συν- 
ἐσταται. Παράδειγμα ἄλλο τοῦ. ἀπιϑάνου. Περικλῆς 
τῇ onacic συνόντα Term χρίγει μοιχείας. ' 

4 
LI à 

"Extov κατὰ τὸ ἀδύνατον: οἷον εἰ 1 T τις ἢ Magoelzag 

Stob ἀρχῆς τῶν liis εἴποι βουλεύεσθαι, ἢ τὸν πύϑων 5 
te . MEL, 

Συριανοῦ. Καὶ τόϊτὸ λαραπληδίως τ τῷ πέμπτῳ, 
παρὰ 4 τὸν δεύτερόν ἐστε κανόνα" οὔτε γὰρ πιϑανοὶ, 
οὔτε ταῖς * πίστεσιν ἰσχυροὶ οἱ ἐν αὐτῷ λόγοι" διαφέ- 

ρει δὲ τοῦ ἀπιϑάνου" ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον οὐδὲ μίαν 4 10 
ἔχει τοῦ γενέσϑαι φύσιν, ὃ δὲ ἀδύνατον πραχϑῆναι, 
πῶς οὐχ ἄτοπον πράττειν, τὸ δὲ ἀπίϑανον τῶν ἔνδεχος 
μένων ἐστίν" ἐνδέχεται" yàg. “Σώχράτη͵ τε διὰ φιλαν-. 
ϑρωπίαν ἑταίρᾳ " χορηγῆσαι, Ἱροφὴν, xal “4οιστείδην 
ἀἁπατηϑέντα πράξαί τι ἄδιχον.. ? 15 

P ὠπάτρου. Tovro οὐχ ̓ἠδύνατο. πρὸ τοῦ ἀπι- 
ϑάνου τάττεσϑαι" ed y&Q xoi. ἀπὸ. τῶν. σφόδρα ἀσυ- | 

στάτων ἐπὶ τὰ ἥττω. καταβαίνειν ἐπάγεται, ἀλλ᾽ οὖν 
ὡς βουλόμενος. ὁ rexvixöosg ἀεὶ τὰ πρόσωπα τῶν πραγμά- 

των πῤοτάττειν. ̓καὶ ἐπὶ τῶν παρόντων τὴν ἰδίαν ἐφύ- 29, E 
λαξε πρόϑεσιν: καὶ τὸ. ἀπίϑανὸν τοῦ ἀδυνάτου προέταξε' 

.4. AM. sig, Ven. οἷον ai: Z^ τοῦτ peiſeoßos om. Par.: ad 

marg. Ovx ἀεὶ ἀπὸ rov ἀπιϑάναν' ἀσύσεατα γίφρεται τὰ bariuo- e 

τα, ἀλλ᾽ ὅτε. $ Ἶ ἱστορία κατά τι. ἠπαδρίκνυσί τινα ἔνδοξον, εἰ κατ᾽ 

ἐκεῖνο πειρῷτό τις͵ τὸ τοιοῦτο πρόσωπον διαβάλλειν, οἷον εἰ a . 

ΚΟΥ “4φιστείδην τις λέγοι, ἢ «Σωκράτην πορνοβοσκὰν, κατὰ γὰρ τὸ 

ἀποσιωπώμενον ἐπ᾿ ἀδείας τῷ βουϊομένῳ. ἐστὶ πλάττειν τὸ ζήτημᾳ, 

οἷον προδότην. ̓ ἀχιλλέα. ^ 2 Ven. παρά. Ald. ntl. Compen- 

dium scribendi in Par. incertum relinquit , quomodo scripse- i 

rit. cfr. p. 132. 1.7. P. 156. T. 21. $ Ald. τοῖς. — 4 οὐδεμίαν ' | 
ἔχει — — ἄτοπον πράττειν AM. om., restitui ex Ven. et Par; 

5 Ani, ἐπέρα, i ἢ A 
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χαὶ γὰρ τὸ μὲν ἀπίϑανον, διὰ τὴν τοῦ προσώπου ποι». 
ότητα γίνεται, τὸ δὲ ἀδύνατον διὰ τὴν τοῦ πράγματος" 
ἄλλως τὸ δὲ τὸ ἀδύνατον ἐπιτεταμένον ἐστὶν ἀπίϑανον, 
xai πᾶν μὲν ἀδύνατον ἀπίϑανον, οὗ μέντοι xol ἔμπα-: 

δ Au* χαὶ τὸ μὲν ἀπίϑανον ἐκ τῆς προαιρέσεως, ιἠδύνατο᾽ 
γὰρ “Σωκράτης πορνοβοσκεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἠβούλετο" τὸ. δὲ 
ἀδύνατον οὐκ ἐνδεχόμενον γενέσϑαι, ὅπερ ix φύσεως 
γίνεται, ἔτρ καὶ τὸ ἀπίϑανον ἀδυνάτου τάξιν ἐπέχει" εἰ 
γὰρ ἀπίϑανόν ἐστιν οὐχ ἂν ἐγένετο" οὐδὲ δυνατὴν. ἔχει. 

40 τὴν χατηγορίαν ὡς ἐπαναβεβηκός" τὸ δὲ ἀδύνατον δύ- 

γαται μὲν πιϑανοὺς ἔχειν λόγους, τὸ δὲ πέρας ἀδύνα- 

τον" ὅπερ, ὡς ἔφαμεν, οἰκεῖόν “ἐστι τοῦ πράγματος " 
κοινωνεῖ δὲ τοῦτο σφόδρα τῷ ἀπόρῳ' ὥσπερ γὰρ ἐκεί- 

yov τὸ πέρας ἀδύνατον , οὕτω χαὶ τούτου". διαφέρει δὲ, 

45 ὅτι ἐνταῦϑα μὲν χατὰ τὴν φύσιν τῶν" πραγμάτων τὴν 

χοινὴν ἁπάντων ἐστὶν ἀδύνατον" ἐχεῖ δὲ μόνῃ τῇ αὐτὸῦ 
τοῦ κατασχευαζομένου φύσει , δαὶ τῷ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 
ὀνείρῳ καὶ τῇ τοῦ μάντεως προτάσει μόναις ταῖς χατα- 
σχευαῖς ἐνὰντία τὰ χατασχευαζόμενα" ἐπὶ μέντοι τοῦ ' 

40 τὸν Πύϑιον ψεύδεσθαι, καὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πρα- 

| )μάτων εὑρίσκεται τοῦτο ἐναντίαν" οὐδέποτε γὰρ ϑεὸς 

62 ψεύδεται" πάλιν ἐὰν εἴπω, ὅτι Θεσσαλοὶ τὴν Ὄσσαν ἐπὶ 
τὸ Πήλιον καὶ τὸν ᾿Ὅλυμπον βούλονταὶ ϑέντες ἄναβα- 

τὸν ποιῆσαι τὸν οὐρανὸν, τῇ φύσει τῶν πραγμάτων καὶ 

25 τοῦτό ἐστιν ἐναντίον ; “Σιφνίους δὲ xoi. ἹΜαρωνείταρ. 
ὑπόδειγμα τίϑησι, καίτοι οὐ τῶν ἀδυνάτων τοῦτο, εἴγε 
οἱ ἐκ Πέλλης περὶ ἀρνῆς τῶν “Ἑλλήνων ἐβουλεύσαντο, 
ἀλλὰ καὶ xa" “Ἡρόδοτον καὶ Θουκυδίδην πολλαὶ πόλεις 

. τὰς τύχας αἱ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον, αἱ δὲ ἐπὶ τὸ ἔλαττον 

$0 ἤμειψαν" οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ | Zigyiovg ἢ ἢ Μαρωνείτας 

τῷ χρόνῳ αὐξηϑέντας πρὸς τοῦτο ἰδεῖν. "Ἔοικεν οὖν ὁ 

τεχνογράφος τέχνην συνιστὰς, τὼν μὲν ᾿Βλληνικῶν πρα- 
γμάτων ἤδη ἐκλελοιπότων, xol τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς yt- 

γομέ- 
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ψομέγης, ἐν ἢ δὲ’ ὅλον ΣΣιφνίους καὶ Μαρωνείτας ἀσϑενεῖς 
παρδιλήφαμεν" φησὶ 5 γὰρ ἐχεῖνος ἐν συμβουλευτικοῖᾳ, 
εἰ μὲν “Σίφνιοι ἢ Μαρωνεῖται περὶ ἀρχῆς συνεβούλευον, 
«συσταίη δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο ἐναλλαγῇ προσώπου" εἰ λέγοι- 

ex, 7. περὶ μὲν "θσσης βουλεύονται. οἱ ϑεοί" ἐπὶ δὲ τῆς καὶ 
ἀρχῆς βουλεύονται s “Τακεδαιμόνιοι" ἐπὶ δὲ τῆς Πυϑί- 
ας, εἰ τὸν πρόμαντιν εἴπω ψεύδεσθαι, ὡς καὶ Δημοσϑέ- 

γης πολλάκις τὴν Πυϑίαν φιλιππίζειν, ἔλεγεν- 

Μαρκελλίνου, "Icuev. ὅτι καϑάπαξ ἀσϑενῆ ἢ 
ταῦτα τὰ γένη καὶ εὐτελῆ" πόϑεν οὖν τούτοις ἡ ῥώμη; 40 
πόϑεν βουλεύσασθαι δυνατὸν περὶ ἡγεμονίας xot μά- - 

λιστα τῆς Βλλάδος ἁπάσης; μεῖζον γὰρ τῆς δυνάμεως 

αὐτῶν καϑ'᾽ ὅλον τὸ ἐγχείρημα" παραπλήσιον δὲ καὶ ἐπὶ 

«ov Πυϑίου" πῶς γὰρ Duy ψεύσασϑαε δυνατὸν, ὡς 

τὸν ἐπιχειροῦντα τὰ τοιαῦτα πλάττειν ζητήματα εὐηϑὴ 45 

χρινοῦμεν xal ἀνόητον" ὅμοιον δὲ χἀχεῖνο, ̓ Αλέξανδρος 
᾿βουλεὐεέαι. μεταϑεῖναι τὰς νήσους εἰς ἤπειρον " φασὶ δέ 

τινες, ὅτι οὐ τάξει λέγει τὰ ἀσύστατα, ἔδει γὰρ ὕστερον 
ταχϑῆναι τὸ ἀπίϑανον τοῦ ἀδυνώτου, καϑ' ὃ τὸ ἀδύ- 
vœrov πλέον «σύστατόν; ἐστιν" οἱ δὲ. βουλόμενοι τάξιν 10 
ἔχειν qao], ὅτι τὸ ἀδύνατον ix τοῦ ἀπιϑάνου σύγκει- 

ται" συναγωγὴ. γὰρ ἀπιϑανων. ἀπρτελεῖ τὸ ἀδύνατον" 

ἄτοπον δὲ ἡμᾶς τὸ χενόμενρν͵ καὶ δεύτεραν ξητεῖν " πρὶν 

πὸ ἀποτελοῦν καὶ ποιοῦν εἰδέναι". πρύκερα γὰρ τῇ φύ- 
05 τὰ ποιρῦμτα τῶν γενομένων , ὥσπερ πατὴρ καὶ μή- 15 

τὴρ ^ 19 υἱοῦ. οὐκ ἀγνούσος δὲ, ὡς ἀσϑενὲς. καὶ σαϑρὸν . 
τὸ χατὰ «Σιφνίους καὶ ἸΜαρωνείτας τοῦ ἀδυνάτου παρά- 
δειγμα, 'προσεδεηϑὴ τῆς τοῦ ψεύδεσθαι, τὸν Πύυϑιον 

προσϑήκῃς" οὐχ ἀδύνατον γὰρ ἥν ἐχείνους περὶ ἀρχῆς 

6 Ald. φασί. 1. 3. Ald. et Par. “Σιφνίους ἢ Ἀϊαρωνείτας, posui no- 
minativum.' 7 Ald. Myeluey περὶ μὲν οὔσης, βούλόνται. 8 AM, 

βούλονται. — 9 Ald, ἀσθενεῖ, 410 Ald. ἀμηρῶν. Par. καὶ μήτηρ. 
Rhetor. IV. lY 

N 
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τῶν Ἑλλήνων ἀκφισβητεῖν" καὶ γὰρ αἱ Μυκήναι μιχρὸν 

πόλισμα, ὡς μέμνηται Θουκυδίδης, ὅμως ἦρξεν. 

Ἕβδομον * κατὰ τὸ ἄδοξον. οἷον meon τις τὴν ἑαυτοῦ γυ- 

γναῖκα, τὸν μιοϑὺν οὐκ ἀπολαμβάνων, δικάζοταε τῷ 

δ᾽ , τ μισϑωσαμένῳ. ; ] 

“Συριανοῦ. “Αδοξόν φησιν ? ἐνταῦϑα οὗ τὸ εὖτε- 
λὲς, πολλὰ γὰρ xol τῶν εὐτελεστάτων πραγμάτων ἐξέ- 
ταῦιν ἐν ζητήμασιν ἐπιδέχεται , ἀλλὰ τὸ κακόδοξον xal 

αἰσχρόν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ᾿Αχύλας ἄδοξον χατὰ τὸ πρᾶγμα 

40 τὸν τρόπον τοῦτον καλεῖ" ἡμάρτηται δὲ xoà οὗτος ὁ τρό- 
πος, ? παρά τε τὸν δεύτερον xcvova xal παρὰ τὸν τρί- 
τον, ποίαν γὰρ ἰσχυρὰν͵ προβαλεῖται πίστιν ἀνὴρ προ- 

αγωγὸς τῆς αὐτοῦ γαμετῆς ὑπὲρ οὕτω διαβεβλημένης 

πράξεως κατηγορεῖν ἐπιχειρῶν" ποῖος δὲ δικαστὴς σω- 
15 φρονῶν οὐ πρὸ τῆς χρίσεως χαταλεύσει τὸν μηδὲ τῶν 

οἰχειοτάτων δι᾽ αἰσχροκέρδειαν, φεισάμενον" 4 ὥστε χαὶ 
διὰ τὸ προειλῆφϑαι τῇ κρίσει ἡμάρτηταις, 

Σωπάτρου. Τοῦτο τὸ εἶδος παρ᾿ Αἰσχίνου —* 
vevontœt; ὁ σαφῶς ἐν τῷ κατὰ Τιμάργου δείχνυσιν" ἐν 

40 οἷς γὰρ διαλαμβάνει περὶ τοῦ κατὰ γραμματεῖον ἥται- 
Qnxévos xoÀ κατὰσχευαζέε ὡς ἄχρηστον" χαὶ παρὰ τοῦ 
Ἱπεποιηχότος, καὶ παρὰ 5 τοῦ πεπονϑύτος μὴ δυνάμενον 
ἐμφανισϑήναι, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀχροωμένων αἰσχύνην 

. κραυγῆς vs καὶ ϑορύβου λέγων τὸν λέγοντα ἀπολαύειν, 6 
25 ἐδίδαξε τοῦτο, Or, συστῆναι OU δύναται" Pv» olg ὃ 

ἀχροατὴς αἰσγυνόμενος, ὡς ἂν μὴ τοιαύτη .- τῇ πόλει 
ὅβρις προστριβῇ 7 τὸν; λέγοντα οὐ προσίεται" τοῦ αἷ- 
c 
τς 

4 Vén. ἕβδομον τὸ ἄδοξον." omissis "qq; usque ad μισϑωσα- 
μέν, 2 Ven. ἐγταῦϑά φησιν. 5 Q τρόπος Ven. om, 4 

Ald. φισόμενον. 5 Ald. περί. 6 Ald. ἀπολάβειν. ᾿ 7 Ald, 

προτριβῇ. 
0. 
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τίου δὲ συνισταμένου, ἂν καὶ νόμος ἢ ἔϑος προστεδϑείη 63 
τοῦ δύνασθαι τοῦτο πραττεσϑαι, ἐν τοῖς ἐξεταζομένοις 
ἔσται τὸ παρὸν ζήτημα * ἐστέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τῶν τοιοῇ- 
των τῶν μέσων δεῖ εἶναι τὸ πρόσωπον, τὸ δὲ πρᾶχμα 
xa ὑπερβολὴν ἄδοξον" ἐπὶ γὰρ τῶν διαβεβλημένων ὅ 
προσώπῳν συνίσταταν᾽" ἐὰν γὰρ λέγῳ, πηρνοβοσκὸν γυ- 
yaixa μισϑωσάμενον, καὶ μὴ ἀπολαβόντα τὸν μισϑὸν 
διχάζεσθαι ὃ τῷ μισϑωσαμένῳ, δύναται διὰ τὴν τοῦ 
σιροσώπου ποιότητα σύστασιν ἔχειν" τὰ γὰρ τῆς GÓQ- 
ξίας ἐπὶ τούτου οὐκ ἔσται" διαφέρει δὲ τοῦτο τῶν .δια- 10 
βεβλημένων, καϑὸ ἐκεῖ μὲν οὐδείς ἐστε λόγος ἀπὸ 
τούτων" ἐνταῦϑα δὲ λόγοι μέν εἰσιν, ἀπὸ, δὲ τῶν δικα- ' 
στῶν ἀποδοχιμάζεται" ἀσύστατον δέ ἐστε παρὰ τὸ xg 
ψόμενον. 

Μ αρκελλί Ly ov. Εἰκότως παρῃτήσαντο τὸ ἄδοξον 15 
oi reyvixoi ὡς ἀσύστατον, εἰ καὶ τοῖς πράγμασιν ἰσχύει, 
ἐπειδὴ τὰ οὕτως ἄδοξα καὶ μεμισημένα οὐκ ἂν ἐπ᾽ αὖ- " 
τῆς τῆς ἀληϑείας εὑρεϑείη" εἰ δὲ xol εὑρίσχεται, οὐδεὶς 
ἂν αὑτὰ προσδέχοιτο" τίς γὰρ πεισϑείη. περὶ τῶν τοιοὕύ- 

των ἀκούειν" περιφανὴς 9 γὰρ τῆς ἀδοξίας 3 ὑπερβολὴ , 20 
τὸ ἐχμισϑῶσαι τὴν οἰκείαν γυναῖκα" οὐχ ἂν οὖν οὕτως 
ἐπ᾿ ἀληϑείας οὔτε ἐν πλάσματο περὶ τῶν τοιούτων δι-.- 
“καξζεσϑαΐ τις τολμήσειεν" et μέντοι τὸ πρόσωπον ἄδοξον 
εἴη, καὶ τὸ πρᾶγμα συνίσταται" τῷ yop ἀδόξῳ t^ καὶ γα-. 
μαὶ χειμένῳ προσώπῳ καὶ τὸ ἄδοξον πρέπει τῶν ἔργων. 25. 
ὅτ᾽ ἂν. δὲ διαφέρῃ zx τό t6 πρᾶγμα καὶ τὸ πρόσωπρν, 
οὐ συγχωρήσειεν ἡ ἀνωμαλία συνεστάναι τὸ πρόβλημα" 
ἄδοξον δὲ λέγει νῦν οὗ τὸ παράδοξον, ' ἀλλὰ tó κακόδο- 
ξον καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀσελγὲς χαὶ ᾿παρὰ τὴν τοῦ ^rgo- 

σώπου ποιότητα" πῶς γὰρ οὐκ ἄδοξον ἀνὴρ προαγωγὸς 30 
καὶ μισϑὸν τὴς πράξεως εἰςπῤαττόμενος δ: χαὶ καϑίξων 

8 Ald. δικάζεται. , 9.14. περιφανές, 40 Ald. Pa. τὸ yàp ἄδο. 
δον, posui dativum, — 11 Ald, διαφέρει. 43.184. εἷς τὸ πραττόμενον. 

-’ 

ee 
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εν, Anl πορνείᾳ. δικαστήριον" παράδειγμα ἄλλο. Duoxoá- 

της ἐχμισϑώσας τὰς ᾿θλυνϑίας γυναῖκας καὶ ἀναγκάζων 
φέρειν ἑαυτῷ τὸν μισϑὸν, δημοσίων ἀδικημάτων φεύ- 

put εἰ δέ τις εἴποι, ὅτι ἔοικα τῷ μονομερεῖ, χκαχεὶ γὰρ 
᾿ᾧ τὸ πρόσωπον ἀπὸ ψιλῆς μόνης ἐννοίας γινώσκεται, λέ- 

6 

& 

40. 

γομεν" ἄλλ᾽ ἐχεῖ. ἐν τῷ μονομερὲϊ τὸ πρᾶγμα οὐχ ἔστιν 

ἄδοξον καϑ'. ὑπερβολὴν, “ὥσπερ ἐνταῦϑα. 

“Ὄγδοον ! κατὰ τὸ ἀπερίστατον" οἷον ἀποκηρύττει τις τὸν ἑαυτοῦ 
υἱὸν ἐπ᾿ οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ, ταῦτα γὰρ οὔκ ἂν εἴη ζητήματα. 

ΤΟΣ υρεανοῦ. ἔγνωσται πολλάκις καὶ ἐν προγυ- 
μνάσμασιν, or, ἕξ ἐισι τὰ περιστατιχὰ μόρια, καὶ τούτων 

μετά yt τὸ ᾿ πρόσωπον “αὶ τὸ πρᾶγμα συνεχτιχώτατον 
ἡ. αἰτία" ἀπερίστατον οὖν διὰ τοῦτο καλεῖ τὸ μηδεμίαν 
προφαγῆ αἰτίαν τῆς ? κατηγορίας ἔχον" ἐνταῦϑα οὖν 

45 τελείως ἐκλείπει τό τε πρᾶγμα καὶ τὸ τεχμήριον" ὅπερ οὐδὲ 
ιἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἐστιν ἐκ πραγμάτων στοχασμῶν εὑρεῖν ποτε" 
καὶ οὗτος οὖν ὃ τρόπος παρὰ τὸν δεύτερόν ἐστι κανόνα" 

μηδὲ μίαν ἰσχυρὰν πίστιν ἐφ᾽ οἷς ἐγκαλεῖ παρεχομένου 
τρῖ πατρός. . 

30 » «Σωπάτρου. Τοῦτο πρὸ πάντων τάξας ᾽ ἐν τῷ 

ὁρισμῷ τῶν συνεστώτων καὶ καλῶς τάξας ἐνταῦϑα οἱ- 

“κοίως τελευταῖον αὐτὸ τάττει" καὶ γὰρ πάντων πλέον τὸ 
ἀσύστατον ἔχει, διὰ τὸ ἐχείνοις μὲν ποσῶς προσεῖναι 

λόγους, τούτῳ ᾿δ᾽ οὐδενόφ᾽ ἀσύστατον δὲ περὶ τὸ αἴτιον 

4 Ven. "Oydoo» τὸ ἀπερίστατον. ἜἜγνωσται πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν 

4. π᾿ ὅτι ἔξεστιν [ie : Ald. ἔξεισι) τὰ περιστ. μόρια, πρό σωπον, πρᾶγμα, 

τύπος, χρόνος, αἰτία, τρόπος" τούτων δὲ μετὰ, τὸ πρόσωπον καὶ τὸ 

πρᾶγμα συνεκτικώτατόν ἐστιν ἢ αἰτία, ἀπ. οὖν καλεῖ, τὸ μηδὲ μίαν 

προ: αἰτίὰν τῆς κατηγορίας ἔχον — — — — — ἀτελῶν ἐκ noayp. 

«“σιηχαυμῶν πρεὶ συμβαίνει. Kai οὗτος οὖν παρὰ τὸν *. T. À 

.3 Ald..eizio.wjw κατηγορίαν. —— 5 Ald. τάξεως. 
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γένεται" ὅϑεν εἰ τοῦτο λάβοι, συνίσταται" ἐξαιρέτως δὲ͵ 

τὴν αἰτίαν καλεῖ περίστασιν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἄνευ. 
ταύτης κἂν πρόσωπον εἴη καὶ πράγματα τὸ. ζήτημα σύ- 
στασιν ἐπιδέχεσϑαι" * conso ? xol πραγμάτων πάλιν 
καὶ προσώπων ἐχλελοιπότων, x&v ἡ αἰτία εἴη" ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 5 
ἐκείνων μὲν τῶν δύο ἐχλελοιπότων τὸ ἀσύστατον" ἐν- 
ταῦϑα' δὲ τῆς αἰτίας μόνης διὸ χαὶ xar ἐξαίρετον ἀ- 

περίστατον χέχληται" ὅτι O ἐκεῖνα ἄμφω ἐκλείποντα 
ποιεῖ, τοῦτο δύναται μόνον ἐχλεῖπον" οὔτε γὰρ πρόσω- 
sov ἐχλεῖπον μόνον ἀσύστατον ποιήσδι" εἴγε ἔστι μετὰ 40 
ἀορίστου ζήτημα μελετῆσαι προσώπου, οὔτε πράγματος 
μόνου" εἴπερ τὸ κατὰ τὸν ἄσωτον ἀπὸ τῆς TOU προσώ- 
που ποίοτητος μόνης τὴν. σύστασιν ἐπιδέχεται, ατίας 

δὲ ἐπιλελαιπυίας ὡς ἐνταῦϑα ἀαύσταταν πάντη" ὅϑεν 64 
εἰκότως, ὡς τοῖς δύα ἰσοδυναμοῦν, ἀπερίστατας κατ᾽ ἐξ. 45 

αἰρετον ἐχληϑη. 

Μαρκελλίνου. Περίστασίς ἐστιν ὕλη τοῦ πλά- 
σματος, οἷον αὐτὰ τὰ ὑποχείμενα κατὰ τὸ πρόβλημα" 
πλεῖστα μὲν οὖν ἐστι τὰ περιστατικὰ καὶ πρόσωπον καὶ 

πρᾶγμα, καὶ αἰτία καὶ τρόπος καὶ χρόνος, τὸ Óà κυριώ- 10 
τατον xoi $ μεῖζον ἡ αἰτία, xol ἀπὰ ταύτης αὖ 

ἀφορμαὶ τοῖς λόγοις γένονται καὶ φύονται" τούτου δὲ 

- ἐλλείποντος ἀνυπόστατον γίνοιντ᾽ 7 ἂν οἷ ὑποϑέσεις" 

καὶ χρεία μέν ἐστι τῆς ᾿αἰτίας ἐν πᾶσε πράγμασι, μά- 

λιστα δὲ ἐν τοῖς μεγάλοις" ὥσπερ οὖν xoi τὸ προκείμε- 18 

γον" εἴ * γε πατὴρ παῖδα ἀποχηρύττει" καὶ δείσταταί 
πως τὰ ἡνωμένα τῇ φύσει, πῶς οὐκ ἀνάγχη τῶν τηλίι- 
κούτων ἀξιόχρεων φαίνεσϑαε τὴν αἰτίαν, ὅταν δὲ μηδ᾽ 

ἡ τυχοῦσα ὑπάρχῃ, τίνα λόγον ἔχοι ἂν τὸ ὑποκείμενον, 
ὁρῶμεν δὲ καὶ τοὺς τεχνογράφους παραγγέλλοντας, Or 50 

4 Par. ἐπιδέξασθαι, 5 Ald. oor. 6 Ald. καὶ om. 

7 Ald. ἀνυπόστατον γίγνοιτ, — 8 Ald. εἷς ye; ᾿ς € 
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ἄν μὴ πάνυ πιστευόμενον ὑπάρχῃ πρᾶγμα τὰς αἴτίας 
σιστωτικὰς παραπλέκειν αὑτῷ, καὶ μὴ πάντη γυμνὰ τι» 
ϑέναι τὰ ἀπιστούμενα" οὕτως ἰσχυρὸν 1 αἰτία" ἀμέλει 
ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ὃ 4Δημοσϑένης μὴ δυνάμενος δια- 

5 βαλεῖν τὴν ἐπίδοσιν τῆς τριήρους, εὐεργεσίας γὰρ ἢν, 
ἀὐτὴν μὲν οὐ διέβαλε, τὴν δὲ ? αἰτίαν τῆς ἐπιδόσεως 

- αἰτιᾶται" πάλιν ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου" ἐπειδὴ τὰ 

τῆς τύχης ἐν φαύλῳ ἣν ἀποβεβηκότα τὴν αἰτίαν παρέ- 
geras, δι’ ἣν ταῦτα συνεβούλευσεν" σχόπει γάρ, φησι, 

10 μὴ τὰ ἐχβάντα διὰ τὴν τύχην, ἀλλ᾽ εἰ τῆς πόλεως ἄξια 
πράγματα εἰλόμεϑα" εὕροι δ᾽ ἄν τις κἀν τοῖς ψηφίσμα- 
ὅι x&v τοῖς vOuOig πολλαχοῦ προσκειμένας τὰς αἰτίας, 

δι᾿ ἃς ἐγένοντο οἱ στέτρανοι" οἷον δεδόχϑω τῷ δήμῳ 
στεφανῶσαι Δηήμοσϑένη χρυσῷ στεφάνῳ" εἶτα ἡ αἰτία, 

is à ἀρετῆς ἕνεκα xai εὐνοίας" εἰχότως οὗν, εἶ καὶ τὰ ἄλλα 

περιστατιχὰ ἔχεν τὸ πρόβλημα, τοῦτο δὲ λείπει τὸ τῆς 
αἰτίας, ἀσύστατον" ὡσπερ ἐπὶ τοῦ προχειμένου" ἔστι 
γὰρ πρόσωπον ὁ πατήρ" ἔστι δὲ καὶ πρᾶγμα τὸ ἀπο- 
κηρύξαι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ χυριώτερον ἡ αἰτία λείπει, ἀ- 

40 σύστατον" πῶς γὰρ οὐχ ἄτοπον τὴν φύσιν ἑαυτῇ πολε- 

μεῖν, καὶ ἀλλοτριοῦν τοὺς παῖδας μὴ ὑποχειμένης αὖ» 

τίας" τὸ γὰρ. συνέχον τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἡ αἰτία ἐστίν" 

εἰ δὲ λέγοι τις, ἀλλ᾽ ἔχει. τὴν τοῦ πατρὸς ἐξουσίαν, 
ἐροῦμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀρχοῦσαν πρὸς διχαστάς" ζητοῦσε 

45 γὰρ αἰτίαν. Τινὲς δέ φασι καὶ ἄλλους ἀσυστάτων τρό- 
ποὺς" λεχτέον δὲ, ὅτι καὶ οὗτοι ἀνάγονταε εἰς τοὺς προ- 
εἰρημένους" ποικιλίας δὲ ἕνεχα καὶ γνώσεως οὐδὲν ἄκαι- 
ρον κατὰ τούτους λέγειν" εἰσὶ δὲ OUTOL, κατὰ τὸ enot- 
nig, οἷον ἡράσϑη τις τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς, ἤτησε τὸν 

' 80 πατέρα δοῦναι αὐτῷ εἰς συνουσίαν, δίδωσιν ὁ πα- 

τὴρ, καὶ κρίνονται οἱ τρεῖς καχοῦ βίου" ἄλλο τοῦ αὖ- 

9 Ald, δὲ om.. 
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τοῦ παράδειγμα. “Σωχράτης ἀριστεύσας ἤτησε πολίτου 
ὀὐσίαν εἰς τὸ γέρας" κατὰ τὸ πάντη ἄδηλον" δύο τινων 
ix πολέμου σωθέντων, καὶ ἀναχωρησάντων ἅμα, ὃ ἕτε- 
ρος ἐπανελθὼν κρίνεταε φόνου" ἄδηλον γὰρ πάντη, εἰ 
ὅλως τέθνηκεν" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσω- ὅ 

πον ὑποψίας συστῆναι δυναται"͵ ὥσπερ ὁ ἄσωτος, οὔτε 
γὰρ ἐχϑιρὸν πρόσωπον οὔτε ἀντιπολιτευόμεπον ; οὔτΨ Gi. 
Ae τι τῶν τοιούτων ὡρισάμεϑα" ἄλλο TOU αὐτοῦ mop. 

δειγμα" : δύο τις ἔχων παῖδας, ἐπὶ τελευτῇ προσχαλεσά- 

μενος 1? τὸν ἕνα διείλεχταί τε αὐτῷ" μετὰ τὸν τοῦ πα- 10 
τρὸς ϑάνατον ἀξιοῖ αὐτὸν ὃ ἀδελφὸς εἰσενεγκχόντα ὃν 
ἤχουσε. παρὰ τοῦ πατρὸς ϑησαυρὸν οὕτω μερίζεσθαι 
τὴν 6UGiy ἢ μὴ χληρονομεῖν" am οὐδενὸς γὰρ δύναται 
τεχμηρίου. δεῖξαι , ὅτι περὶ ϑησαυρρῦ εἶπεν ὃ πατήρ᾽ 
Xar& τὸ πάντη φανερόν * ἀποχτείνας tig τὸν ἑαυτοῦ 16 
ἐχϑρὸν χρίνεται φόνου" φανερὸν γὰρ ἐπὶ τούτου, OTi 
οὐδὲ uic ἐστὶν αἰτία τῷ κρινομένῳ, ἀλλὰ κοινὸς TO- 
πος, κατὰ τὸ αὐτὸ πέρας ἀσύστατον" νόμος τοὺς παῖ- 

δας ἐξ ἴσου χληρονομεῖν" δύο τις ἔχων παῖδας ἀπεκήρυξε 
τὸν ἕτερον" ὑπὸ λῃσταῖς γενόμενος ὃ πατὴρ μεταπέμ- 30 

serat τὸν ἀποχήρυχτον" ἐχεῖνος ἐλϑὼν ἐλύσατο" ἐπαν- 
ἐλθὼν ὁ πατὴρ παρατίϑεται ἐξ ἴσου τοὺς παῖδας κλη- 
ρονομεῖν, ἀναλαβὼν τὸν ἀποχήρυκτον, καὶ κρίνει αὐτὸν 05 
παρανοίας ** ὁ παῖς 0 ἐπὶ τῆς οἰχίας" ἀμφότεροι γὰρ 

ἐξ ἴσου κληρονομοῦσιν oi παῖδες" xoi τὸ αὐτὸ χατ᾽ ἀμ- 35^ 
φοτέρους πέρας ἔσται" εἰ μὲν γὰρ δῶμεν, ὅτι παράνους ᾿ 
ὃ πατὴρ, οὐχοῦν καὶ τότε παράνους ἦν, ἡνίχα ἀπεκή- 
ρυττεν᾽ Ἶ2 εἰ δὲ ov παράνους, ἡ διασχευὴ τοῦ πατρὸβ 
ἔσται κυρία' κατὰ τὸ ἀναχόλουθϑον" ἐγέλασεν ᾿Αλκιβια- 
δης ἐπαγγειλαμένου τὰ περὶ Πύλον Κλέωνος, καὶ ἐπανελ- 30 

10 Ald. προκαλεσάμενος. 11 Ald. παρανίας. Par. παροι- ᾿ 
»la;, manu recentiori super οὐ scriptum est a, 42 Ald. ἀπε- 
κήρυττε, 
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ϑὼν ὁ Κλέων. κρίψεε αὐτὸν βλάβης, ἀγαχόλουθϑον. χὰρ 
τὸ χρῖναι βλάβης" ἐὰν δὲ ὁρίσῃς, ὕβρεως, συνίσταται" 
ἐχλήϑη δὲ οὕτω παρὰ 3 τὸ μὴ συμφωνοῦσαν ἔχειν τῷ 
ἀδικήματι τὴν κρίσιν" χατὰ τὸ ἀπίϑανον ὁμοῦ xoi ἀδύ- 

5νατον χαὶ ἀναχόλουϑον, ἑκατόν τις εὑρὼν μοιχοὺς ἐπὶ 

τῇ γυναιχὶ πάντας ἀπέχτεινδ καὶ χρίνεται βλαβης" ἀπί- 
ϑανον μὲν γὰρ τὸ ἑκατὸν εἶναι μοιχούς" ἀδύνατον δὲ 

τὸ τοσούτους I4 ἕγαᾳ φονεῦσαι , ἀγναχόλουϑον δὲ τὸ βλά- 

fue xai μὴ φόνου. κρίνεσϑαι" κατὰ τὸ καχοσύστατον" 

40 ἐρασϑείς τις τῆς μητρυιᾶς, ἤτησε τὸν πατέρα φάσκων 

ἀπολεῖσθαι, εἰ μὴ λάβοι, δίδωσιν ὁ πατήρ. μετὰ τριή- 
uepou ἀποδίδωσιν αὑτὴν τῷ πατρὶ πάλιν, ὡς πληρω-᾿ 
ϑέντος τοῦ ἔρωτος" ὕστερον ἑάλω συνὼν αὐτῇ, καὶ à 
μὲν πατὴρ τεϑνάναιν αὐτὸν ἀξιοῖ κατὰ τὸν vouow TOW 

45 λέγοντα, τὸν συνόντα !* τῇ μητρυιᾷ τεϑναναι" ὁ δὲ 
παῖς ἀξιοῖ χρήματα ἐχτίνειν 15 xora τὸν κελεύοντα 90- 
μον, εἴ τις ἀποπεμψάμενος τὴν γυναῖκα καὶ ̓ αὖϑες ἁλῷ 
συνὼν αὑτῇ, χρήμασι 17 ξημιοῦσϑαε᾽". κακοσάστατον οὖν. 

ἐπειδὴ ἀμφότεροι εὐποροῦσι λόγων" διὰ δὲ τὸ ἄδοξον 
| 40 γέμεται ἀσύστατον, ἐπεὶ ἀντινομία ἂν εἴη" κατὰ τὴν 

ἀναντίῤῥητον ἀπολογίαν, ἐπέμφϑη 33 Δημοσϑέγης πρεσ- 
βευτὴς εἰς Φώκᾳιαν, 159 Αἰσχίνου ἐν τῇ πόλει ὄντος: 
ἐπανιὼν εὕρηται νεχρὺς ἀσχύλευτος, xol χρίνετανι Ai- 
σχίνης φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀναντίῤῥητος ἡ ἀπολογία" 

$5 φήσει 35 γὰρ ὡς οὐ δίκαιον κατηγορεῖσθαι τὸν ἅμα ἡμῖν 
ἐνταῦϑα τυγχάνοντα᾽ ἔστε δὲ τὸ" αὐτὸ κατά τινας τῷ 
povousQsi διαφέρει δὲ ὅμως αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν 
λόγοι til τοῦ φεύγοντος εἰ καὶ ἄδεχτοι" ἐνταῦϑα δὲ 
vixn πάντως" ἀσύστατον δὲ τοῦτο, χατὰ τὸ αἴτιον" 

15 Ald. περί, 14 Ald. τοσούτοις. 15 Ald. συνῶντα. 

16 Ald, ἐκχτεΐνειν. 47 Ald. χρήματα. 18 Ald, ἐπέμφη. 

19 Par. Φώκην, manu recentiori superscriptum: aia. 20 
Ald. φύσει, 
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κατὰ τὸ ἀναπολόγητον" τὴν ἱέρειαν νόμος παρϑένον eL. 
vuL' δῦρηται ἑέρειω ἀτόχιοκ φοροῦσα. χαὶ χρίνεται πορ- 
γείας᾽" οὐδὲ γὰρ. ὁτιοῦν ἐρεῖ πρὸρ. ἀπολογίαν᾽ ἔριχε δὲ 
τῷ  povopeoei duevijvoys δὲ αὑτοῦ, Or, ἐν ἐκείνῳ μὲν ὃ 
φεύγων λόγους: ἔγει, εἰ καὶ ἀδέχτους" ἐνταῦϑα δὲ οὐ- 5 

δαμῶς" ἀσύστατον δὲ τοῦτο, χατὰ τὸ συνέχον" χατὰ 
τὸ ἰσοτέλευτον, 0 τινες ?Í χαὶ κατὰ τὸ ἄχρηστον ἐχάλεσαν 
πέρας: νόμος τὸν. γνήσιον χαὶ τὸν νόϑον ἰσοχληρονόμους 
εἶναι; ἐὰν τὸν 'γόϑον ὁ πατήρ εἰς τὴν οἰχίαν εἰσαγάγῃ, 
ἔχων τις, εἰσήγαγεν ἔτι περιὼν, xol διέθετο ἐξ ἴσου xan⸗- 10 
ῥονόμους εἶναι" ἀπεβίω," obi γράφεται ὃ γνήσιος τὰς 
διαϑήχας παρανοίας" 3. xol “νικῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲ πλέον ἔχει" 
χατὰ γὰρ τὸν νόμον χληρονομεῖ τὸ ἴσον ὁ νόϑος" διὸ 
καὶ ἰσοτέλευτον ἐκλήϑη" διὰ τὸ μηδὲν πλέον τῆς ἥττης 
τὴν νίχην ποιεῖν" ἔοιχα δὲ τῷ ἰσάζοντι" διαφέρει δὲ ὅτι 45 
bur μὲν ἐσάζοντες οἱ λόγοι Ó$ ὅλου" ἐνταῦϑα δὲ ἰσά- 
bove, μὲν κατὰ τὸ τέλος, διαφέρουσι δὲ τῇ κατασχευῇ" 

ἀσύστατον δέ ἔστι τὸ καταχρινόμενον " κατὰ τὸ χαχύ- 
"ec" γνήσιον καὶ νόϑον υἱοὺς ἔχων τις ἔγραψε κληρο- 

νόμους, διανεῖμαι δὲ τὴν οὐσίαν τὸν γνήσιον, ὃς ἔϑηκε 20 
τὴν μητέρα τοῦ νόϑου εἰς μέρος" xal tqv λοιπὴν ἅπα- 
σαν οὐσίαν εἰς τὸ λοιπὸν μέρος" παραπλήσιον δὲ xol 
τοῦτο τῷ προειλημμένῳ᾽ διαφέρει δὲ, ὅτι ἐχεῖ μὲν xor 
εὔνοιαν τοῦ χρινομένου οἱ. δικασταὶ ποιοῦσι τὴν χρίσιν, 
ἐνταῦϑα δὲ χατὰ τὸ ὁμολογούμενον" δυνάμεϑα δὲ καὶ 25 
ἄλλα ἀσύστατα ἐπινοεῖν, ἀναγόμενα δ᾽ ὅμως “ἐπὶ τὰ προ- 
εἰρημένα τῷ τεχνιχῷ" ἐπειδὰν γὰρ ἐχπέσωμεν τῶν συν- 
ἐστηχότων, τότε ἡ διάνοια τέμνεταε. εἰς διάφορα πλα- 
vouírg. Κατὰ τὸ τεχμήριον δῆλον" οἷον Αἰσχίνης χρε- 
νόμενος ἐπὶ τῷ προδεδωκέναι Κερσοβλέπτην 3" ἐπέδειξεν 30 

αο 
21 Ald. et Par. ot τινες, 22 Par, παροινίας. . 23 Ald, 

Κιρσουβλέπτην 'et p. 170. 1. 2. Χερσουβλέπτης. Cfr. cum his Sy- 

rianum codicis Ven, ad p. 69. Aldinae infr. 
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ἐπιστολὴν δηλοῦσαν, ὡς πρὶν. αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν 

ἐξελϑεῖν Κερσοβλέπτης ἦν ἁλοὺς ὑπὸ Φιλίππου" καὶ 

66 οὐδὲν ἧττον κρίνεται" κατὰ ᾿ τὸ ἄπορον iy κατηγορίᾳ" 

0v xal χροχοδειλίτην φασὶν οἱ «Στωϊχοὶ,᾿ ὃς διαφέρει τοῦ" 

5 ἑτέρου ἀπόρου" ὅτι ixi μὲν iv τῷ βουλεύεσθαί ἐστιν 

ἀπορία, ἐνταῦϑα δέ ἐν “κατηγορίᾳ χαὶ ἀπολογίᾳ. — 
— 

* 

Παρὰ δὲ ταῦτα εἴδη τῶν ἀσυστάτων εἰσὶν᾽ —* , ἐγγὺς *. μὲν 

ἀσυστάτων, μελετώμενα δὲ ὅμως. 

Συριανοῦ. Δεξελϑὼν. τὰ πάντη ἀσύστατα OUX 

i0 ἀϑρόως ἐπὶ τὰ συνεστῶτα χωρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ μέσα τῶν 

τε ? συνεστώτων xol τῶν ἀσυστάτων᾽ oi fa τρεῖς roo⸗ 

4 ποι, οὗς ἐχείϑεται, usríyovgu τῶν μὲν συνεστώτων iui 
πλέον, τῶν ἀσυστάτων ἐπ᾿ ἐλάχιστον. 

ΣΣωπάτρου. ᾿ Τέως μὲν τὰ πάντη συνεστῶτα ἀνέ- 

15 βάλετο, ἵνα ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων ἐπὶ τὰ τέλεια προϊὼν 
κατάλληλον τέχνῃ ? τὴν διδασκαλίαν ποιήσῃ" τελειότερω". 
δὲ τὰ νῦν τῶν προδιρημένων, ἅτε τινὰς ἀφορμὰς ἔχοντα 

. λύγων, * χἂν μὴ συνέστηχεν. 

Μαρκελλίνου, Ταῦτα ἧττον ἀσύστατα ὄντα εὖ- 
40 Ὁ πορίαν τινὰ ἔχει βραχεῖαν πρὸς μελέτην" διαφέρει δὲ τῶν 

ἀσυστάτων, ὅτι τὰ μὲν ἀσύστατα μελετᾶσϑαι οὐ δυνα- 

ται οὔτε πλάσιν ἔχει" ταῦτα δὲ μετέχει χαὶ τῆς τῶν 

ἀσυστάτων φύσεως xol τῆς τῶν συνεστώτων μελέτης" 

ὃν δὲ τρόπον ἡμῖν τὰ ἀσύστατα ἐξέϑετο ἑξαίρων αὐτὰ 

45 τῶν συνισταμένων, οὕτω Xcl τὰ ἐγγὺς " ἀσυστάτων προ- 
αναιρεῖ, ἵνα καϑαρὰν ἡμῖν τὴν τῶν. ἀσυστάτων παρά- 

δοσιν ποιήσηται δ' εἰχότως δὲ προτάττει 7 τούτων τὰ 

4 ἐγγὺς μὲν do. gel. δὲ ὅμως Ald. om,, recepi ex Ven. et 
Par. 2 τὲ Ven. om. δ Ald. τέχνην. 4 Ald. λέγων͵ 
5 προαγαιρεῖ, ἵνα xad, ἧ. τὴν τῶν ἀσυστάτων Ald. om. 6 Ald. 
παράδωσιν ποιήσετα. 171 Ald. προτάττειν. 
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ἀσύστατα" πῶς γὰρ ἡμᾶς δυνατὸν ἣν rà ἐγγὺς ἀσυστάτων 

γνῶναε, μὴ εἰδότας ὅλως τί ἐστιν ἀσύστατον; καλῶς δὲ τὸ 

ἐγγὺς οὐκ αὐτὸ τί ἐστιν οὗ ἐγγύς ἐστιν, ἀλλὰ παρόμοιον. 

]ΤΙρῶτον * μὲν τὸ ἑτεροῤῥεπές" olo» καταφυγόντος Κριτίου ἐπὶ τὰς 

“Δρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος εἰκόνας βουλεύονται οἱ ᾿Αϑηναῖοι, εἰ B 

χρὴ αὐτὸν ἀποσπᾷν, τουτὶ γὰρ, μονομερὲς μὲν οὐκ ἔστιν, 

ἑτεροῤῥεπὲς δέ. 

Συριανοῦ. Τοῦτο πλησιάζει, μὲν τῷ μονομερεῖο 

χαϑότι ^ ϑατέρῳ τοῖν μεροῖν πολλὴν σφόδρα χορη- 

γεῖ τὴν δικαιολογίαν, ὥσπερ ἐκείνῳ ?. τὴν Ὅλην Ovevqvoye 10. . 

δὲ τῷ ἐν ἐκείνῳ μὲν τὸ ἕτερον μέρος μηδὲ μιᾶς εὐπο- 

ρεῖν ἀπολογίας, ἐνταῦϑα δὲ βραχεῖς 4 ἔχειν τοὺς συνα- 

γωνιζομένους τῶν λόγων. | 

Σωπάτρου. ᾿Εγγὺς ἀσυστάτων ταῦτα᾽ ἐπειδὴ ἐπ᾽ 

ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν ἔχουσι ταῦτα λόγους, ἀλλ᾽ οὖν ἀσύ- 15 

στατα' καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ παρόντος λόγοι μὲν ἀφ᾽ ἕχα- 

τέρων προσώπων εἰσὶν, οὐ μὴν. ἰσχυροί᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ nav- 

τη ἐλλελειμμένοι, ἀλλ᾽ ἑνὶ μὲν μέρει ἐλλελειμμένοι καὶ 

πλείονες, τῷ δὲ ἑτέρῳ εὑτελέστεροι μὲν, ἔχοντες. δὲ πρὸς 

τὴν ἀπολογίαν ἰσχύν" διὸ χαὶ ἑτεροῤῥεπὲς λέγεται" énev- 20 

δὴ κατὰ τὸ ἕν μέρος πλεονεχτεῖ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς 

πλάστιγγος" καὶ γὰρ ἐν τῷ ξητήματι c παρέϑετο ὁ χα- 

τήγορος ἔχει τὸ πλεῖον" 5 δύναται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι διὰ 

τοῦτο τοὺς περὶ “Δρμόδιον καὶ “Αριστογείτονα τετιμήχα- 

4 Par. ad marg. Ἐνταῦϑα γὰρ ὃ μὲν κατήγορος ἰσχύει τὸ 

κατὰ τυράννου λέγων, ὃ δὲ ἀπολογούμενος ταύτην μόνην ἔχει ἀπο-- 

λογίαν, τὸ μὴ δεῖν ἀποσπᾷν ἐκ τοῦ ἱεροῦ" διαφέρει δὲ τοῦ μονομε- 

goUc, ὅτι ἐκεῖ μὲν παντελῶς ἀπορεῖ, ἐνταῦϑα δ᾽ ἔχει μὲν λόγους, 

οὐχ ἰσχυροὺς δέ. — Ven. om. πρῶτον μὲν — ἑτεροῤῥεπὲς δέ. 

3 Ald; καϑ᾽ ὅτι, tum Ald. πλήν. Ven. et Par. πολλήν. 3 Ven. 

ἐκεῖγοκ. ἃ Ald. ἀρχῆς. Ven, et Par. βραχεῖς. — 5 Ald. sei, 

r 
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μεν , ἐπειδὴ τυράννων ἦσαν σφαγεῖς *" οὐχοῦν καὶ τὸν 
ἐπὶ ἐχείνους καταφυγόντα τύραννον ἀποδρᾶναι τὴν τι- 

μωρίαν ov χρὴ, ἐνταῦϑα γὰρ g μὲν κατηγορία καὶ E] 

ποιότης τοῦ προσώπου τοῦ Κριτίου τὴν μεγίστην ἰσχὺν 

ὅ ἔχει xal καταδρομὴν" ἡ δὲ ἀπολογία βραχεῖά τίς ἔστι 

xal γλίσχρα" οὔτε γὰρ ἐπαινέσαι δύναται τοῦτον, 
ὑπὲρ οὗ τοὺς λόγους ποιεῖται" ὅπερ' ἐστὶν ἀεὶ ἐν raig 

ἀπολογίαις" οὔτε ἐλλελειμμένης τῆς τοῦ “προσώπου ποιό- 

τητος ἐπὶ τὰ πράγματα καταφεύξεται ὡς oV δυνατὰ πε- 
40 ποιημένα, ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις τούτοις ἁλισκόμενος, ἐπὶ τὸν 

τῶν εἰκόνων νόμον καταφεύξεται, ὡς χρὴ τούτῳ τὴν δη- 

' μοχρατίαν κυρῶσαι τῷ μὴ τὸν κρατοῦντα γόμον λυϑη- 

γαι 7 xol αὐτὸς δέ πως ἀσϑενὴς διὰ τὸ τυραννοχτό- 

γων εἰχόνας τὸ καταφύγιον εἶναι. 

45 Μαρκελλίνου. “Ἑτεροῤῥεπὲς καλεῖται τὸ μηδὲ ἴσην 
τὴν χορηγίαν ἑχατέρωϑεν ἔχον, ὡς ἐπὶ τρυτάνης γὰρ 
ἑτεροῤῥεπὲς τὸ ῥέπον ἐπὶ ἕν μέρος, οὐδὲ τοῦ ἄλλου 
παντελῶς ὄντος γυμνοῦ" ἔχει δέ τινα συγγένειαν πρὸς 
τὸ μονομερὲς, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ ἑτεροῤῥεπεῖ, εἰ ὃ χαὶ μὴ 

40 ἴσα ἑκατέροις τὰ τῆς ἐξετάσεως, ὅμως εὐπορήσει λόγων 
ixartgog* ἐπὶ δὲ τοῦ μονομεροῦς οὐδὲν ἄλλο, ἢ σιωπᾷν 

67 λείπεται τῷ ἑτέρῳ" ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης εἰρήχαμεν, ἡ μὲν 
μία τῶν πλαστίγγων μεστὴ, ἡ δὲ ἑτέρα παντάπασι γυ- 
μνή" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα οἱ μὲν περὶ ᾿Αριστογείτονα τυ- 

45 θαννοφόνοι, ὁ δὲ Κριτίας ὠμότατος καὶ τύραννος" οὐχοῦν 
εὐπορώτερος εἰς 5 λόγους ὃ συμβουλεύων ἀποσπᾷν" ὡς 

ov βούλονται σώζεσθαι τύραννον oí τυράννους ἀνῃρηχό- 

τες. Οἷμαι δ᾽ ἂν αὐτοὺς, εἴ τίς ἐστιν aio ἴσϑησις τοῖς 
τετελευτηχόσιν, αὐτοχειρίᾳ τοῦτον ἀνελεῖν, ὅμως δὲ καὶ 

80 ὁ ἕτερος βραχέως εὐπορήσῳ, λόγου, ὅτι νόμῳ δεδώκατε 

. 6 Ald.ylvozga. 7 Ald. ληϑῆναι. δ ΑἸὰ, εἰ om. 9 
Ald. u. 
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Tolg τυραὐνοφόνοις ἀσυλίαν" τινὲς δὲ παντελῶς φανερῶς 
᾿ἀσύστατον εἶναι βούλονται τοῦτο" ἐπειδὴ βουλῆς ; φησιν, 
οὐ προσέδει, τῶν. μὲν νόμων' ̓ ἀνηρημένων ὑπὸ Κριτίου, 
πάσης δὲ τῆς πόλεως ἀνασταάτου γενομένης" διὸ xci “4ρι- 
στείδης" λέγων τὸν λόγον τοῦτον διὰ βραχέων ἐπλήρωσεν» 5 
ὡς ὁμολογουμένου τοῦ δεῖν ἀνελέσϑαι τὸν τύραννον" καὶ 
σχεδὸν οὐχ ὡς ζήτημα, ἀλλ᾽ ὡς χοινὸν τόπον διεξῆλϑθεν᾽ 
ὁ αὐτὸς δὲ “4ριστείδης ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐμήχυνε, I5 χαὶ μὴ 
ϑαυμάσῃς, ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώτῳ, κατὰ τὴν βαϑύτητα 
χαὶ τὴν τέχνην ἐμελέτησεν" ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 'τὴν íav- 10 
τοῦ τῶν λόγων περιουσίαν ηϑέλησε δεῖξαι" τινὲς δὲ πιϑαὰ- 
νῶς ἐζήτησαν" εἰ τὸ μονομερὲς καὶ τὸ ἰσάζον δι᾿ δλοὺ 
ἀσύστατα, τὸ δὲ ἑτεροῤῥεπὲς ἐγγὺς ἀσυστάτων, ποῖα 'λοι-» 
σὺν τὰ συνιστάμενα; ἕχαστον γὰρ τῶν πραγμάτων ἕν 
τι τούτων ἐστίν" καὶ λέγομεν, ὅτι τὰ ἰσάζοντα λέγειν, 48 
οὐ τοῖς δικαιώμασιν, ἀλλὰ τοῖς ἐγχειρήμασιν᾽ ὅτ᾽ ἂν 
ἴσα τινὲς πράξαντες περὶ τῶν 1: αὐτῶν ἐγχαλῶσιν ἀλλή- 
λοις" τὰ γοῦν χατὰ τὸ δίχαιον ἐξισάζοντα, ταῦτα ἐξ- 
ετάζεται, τὰ δὲ χατὰ τοὺς λόγους ἀσύστατά ἔστιν. 

Εἶτα τὸ κακόπλαστον, οἷον * μετὰ τὴν Νικίου ἐπιστολὴν ̓γράφει go 
τις, πέμπειν Κλέωνα 3 στρατηχεῖν, ἢ͵ πάλιν πρόκειται Μαρδονίῳ 
ἀναχωρήσαντι μετὰ τὴν ἧτταν ἀπολογία παρὰ βασιλεῖ" ἢ πλάσις 
γὰρ ἡμάρτηται παραπλησίως ἐπ᾿ ἀμφοῖν" ἐπεὶ τεϑνᾶσι γὰρ δήπον 
Ἀλέων τε κὰὶ Μαρδόνιος" ἃ μὲν πρὸ "τῶν Σικελικῶν, καὶ Muodo- 

ψιος πρὶν ἢ ἐπανελϑ εῖν τοὺς φυγόντας Tp» Περσῶν. 35 

Συριανοῦ. Τοῦτο πανταχόϑεν μὲν συνέστηχε, 
4 ΝΞ : 

10 Ald. ἐμήκυναι. 11 Ald. πράξαντες περιτάξεται, omis- 
is τῶν αὐτῶν ἐγκ. — — ταῦτα ἐξετάζεται: δὰ ut περὶ οἱ ἐξετά- 
ζεται in unam vocem contraxerit. 

1 Οἷον μετὰ τὴν Νικίου — — — τῶν Περσῶν Ven. om. 8 
Ald. πέμπει Κλέων.; Par. ad marg. Κακόπλαστον, ὅταν παρ᾽ 

ἱστορίαν ἢ συντεϑειμένον τὸ ζήτημα, οἷον μετὰ τὸν ᾿Αχιλλέως ad. 
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μόνην δὲ τὴν nQog? τὰ πρόσωπα παρεξέτασιν χωλεύου- 
σαν * ἔχέι, διότι τοὺς τεϑνεῶτας ὡς ζῶντας ὑποτίϑεται" 

εἰ γοῦν ἀντὶ τοῦ Κλέωνος γράψειέ τις Θηραμένην 5 πέμ-͵ 

πεῖν στρατηχὸν, τελέως 5 ἔῤῥωται 7 τὸ ζήτημα" στε 

δ χαὶ ἐν τούτοις ἡμαρτημένον παρὰ τὸν πρότερόμ ἐστι κα- 

γόνα" τὰ γάρ TOL μὴ ἱποπίπτοντα * πρόσωπα πῶς ἂν 
«pico. ἐπιδέχοιτο. ? 

1 Σωπάτρου. Παρὰ τὴν ἱστορίαν τοῦτο" καὶ ἔοικε 
- 3 ? . [4 4 » 4 € L] 

τῳ ἀδυνατῳ᾿ λογους μὲν γὰρ ἔχει xoi ἱκανοὺς xol πι- 
40 Qavovg, ἀδύνατον δὲ τὴν ἔχβασιν" μελετηϑείη δ᾽ ἂν 

⁊ » , »? 5253 8 », € 

χατὰ ἔχβασιν, μελετηϑείη Ó ἂν κατὰ αἴτησιν" ὡς ἐν 
ὑποϑέσει" ὡσπερ xoi κατὰ μέρος ἔν τισι λόγοις ὁ Anuo- 

, Ἢ ^ € e , , » , 

σϑένης φησὶ τῷ xe ὑπόϑεσιν σχηματι χρωμενοφ" εἰ 

ἐχρινόμην μὲν ἐγώ, κατηγόρει δ᾽ Αἰσχίνης, Φίλιππος δ᾽ 
4 * € " ' — LI , - 3 

15 qv ὁ χρίνων" ταῦτα γὰρ οὐχ ἐγένετο, ἀλλὰ καϑ'᾽ ὑπό- 
ϑέεσιν ἐξήνεχται" διαφέρει δὲ τοῦ ἀδυνάτου τὰ xaxó- 

| flàecte τῷ χρόνῳ μόνῳ" ov γὰρ ὡς ἀδύνατα τῇ φύσει 
e € » - 3 , 3 » v " 

πλάττεται, ὁπὲρ ἴδιον τῶν αδυνατων" ἀλλ᾽ ὡς μὴ συμ- 
, . - e - ⸗ P? 0.4 , 

βαίνοντα τῷ χρόνῳ ταῦτα πραττόμενα xaxomiagta λέ- 

Μαρκελλίνου. ᾿Ιστέον, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἀγῶνος 

Évexa xal ἀποδείξεως. συνέστηχε διὰ τὸ συνεστάναι, καὶ 
ἰσχύειν τοῖς πράγμασιν" ἀσύστατα δὲ αὐτὸ χαϑίστησιν 
ἡ ἱσταρία καὶ ἡ παρ᾽ ἱστορίαν πλάσις" ὁ γὰρ αυμβου- 

" . 

"s . Ὁ ' . * — 

γατον ἀποσφάξαντος ἑαυτὸν Αἴαντος διὰ τὴν τῶν ὕπλων ἀφαίρεσιν 

κρίνει ὃ Παλαμήδης τὸν ᾿Οδυσσέα" δῆλον γὰρ, ὅτι πρὸν τελευτῆσαι 

τὸν ᾿Αχιλλέα τέϑνηκεν ὃ Παλαμήδης, συνίσταται δὲ τοῦτο, εἰ us 

λετᾶται κατὰ τὴν αἴτησιν οὕτω. καλουμένην, οἷον ἵνα τις προεΐίπῃ 

ὅτι οἷδεν, ὅτι παρ᾽ ἱστορίαν λέγει. — 8 Ven. περί. 4 Ald. χο- 

λεύουσαν. 5 Par. Θηραμένη. 6 Ven. τελείως. 7 Ald. 

ἔρωτα. — 8 Ven.-tnorra. . 9 Ven, ἐπιδέξριτο. 
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λεύων πέμψαι Κλέωνα στρατηγὸν" εἰς Σικελίαν, χαὶ πά-. 

λὲν ὁ ἀποχρινῥόμεναρ παρὰ βασιλεῖ "Μαρδόνιος, εὐπορρή- 

σουσι μὲν ὡς ἐπὶ τῶν συνεστηκότων ἀχριβῶς καὶ ἐνθυ- 
μημάτων καὶ παραδειγμάτων" μόνος δὲ. αὐτοῖς ἐμποδὼν 

ὁ τῆς ἱσεορίας χρόνος, διὰ τὸ ἀδύνατον καὶ μὴ ἐνδεχόμε- 5 

yOY' ἔοιχε γάρ. οὗτος Ó τρόπας. τῷ. ἀδυνάτῳ" τὸν yee ἅπο- 

ϑανόντα πῶς δυνατὸν πέμπερ; διαφέροι δὲ, ὅτε τὸ μὲν 
ἀδύνατον παντελῶς καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἀδύνατον ὁμο- 
λογεῖται , τὸ δὲ χενέσϑαι μὲν δυνατόν" διὰ δὲ τὴν loro- 68 

ρίαν μόνην ἀδύνατο," καὶ τὸ μὲν φύσει ἀδύνατον, τὸ δὲ 10 
ov φύσει, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τῆς ἱστορίας" οὗ γὰρ συνή- 

χμασαν *? Νικίας καὶ Κλέων.. Διατί δὲ μὴ μετὰ τῶν 

ἀσυστάτων τοῦτο ἔταξεν, εἴ" ye χαχόπλαστόν ἐστι, τὰ 
δὲ xaxónAqugpo ἀσύστατα; εἰ δὲ καὶ ἔστιν ἀσύστατον, 
διὰ τί μὴ εἰδικῷ αὐτὸ OMQRCTU ἐκάλεσεν ὡς τὸ μονομᾶα- 45 

ρὲς,. καὶ τὰ ἄλλα, αλλὰ' τῷ axo; πᾶν γὰρ ἀσύστατον 

.XGXOftÀ eG EOS * Aexzéoy δὲ) ὅτι, δεῖ προσκεῖσθαι τὸ παρ᾽ 
ἱστορίαν" τοῦτο. γὰρ ἰδιον τούτῳ. , . , 

"Bor ἐν τούτοις. καὶ Y τὸ προειλημμένον τῇ. κρίσει", 23 οἷον μηδε- - 

»oc ἐπιγνῶναι δυγαμένον τὴν ἄνοδον τὴν ἐπὶ τὸν “τύραννον, ἔδειξε 20 

γυνή τις τῷ tenis i, 9 δὲ. ἀνελθὼν ἀπέχτεινεν ἐκεῖνον καὶ 3 
ἢ μοιχείας αὐτῇ ἐγκαλεῖ, . 

Συ goo! γῳῦ: Καὶ τὸ 'προειλιμιμένον t; κχρίσεν τοῦ- 
TO φανερώντωετα παρὰ τὸν τρίτον ἐστὶ xuvovat wol ἡ 
“μὲν πλάσιρ. αὐτοῦ “πᾶσα συνέστηκεν". οἱ δὲ xou πρὸς 25 
τῆς γσοναικὸς Ep. πεπρνϑότερ ἢ EIS dnd αὐτῆς ἐξ- 
οἰσουσι d ψῆφον" κἂν φεριφανὼς ἐλέχγχοιτη ὃ μββοιχευ- 

μέν... Ὁ uu Ξε 

10 Ald, συνήλμασξ, Par, 'συγήκμασανὶ (aia rv 

1 Ald. κατά: ^2 Sequitur in Ven. ἐοῦτο' φανἐρώτατα x, v. λ. 
l. 24. ὅ xai Ald. om. 4 Ald. εὐπεπονθότες. 5 Ald. ἐξί- 

σουοι. Par. ἐξοίσουσι. — Ven, ἕξαυσε. UP Ven. day» . 
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Σωπόάτρου. Ηροειλημμένον᾽ γὰρ, ἔνϑα πρόδηλος 
ἢ τῶν δικαστῶν κρίσις δια τὴν πϑιότητα τοῦ κρενομέ- 
'ψοῦυ ἀσώτου, ἢ ἀναντίῤῥητον ἔχουσα ἀρετὴν, x xal διὰ τοῦ- 
τὸ προδήλως σωζομένη" καὶ ὁ μὲν τεχνιχὸς δι᾿ ἀρετὴν 

5 μόνην λέγει τὸ προειλημμένον" γίνεται δὲ χαὶ διὰ κα- 

xicy* ὡς ἂν εἰ Πλουτίων 7 χρίνοιτο πῤοαγωγίας" προ- 
εἰληπται γὰρ ἡ χρίσις" ὅτι καταψηφιοῦνται. αὐτοῦ τῷ 
εἶναι προαγωγόν" ἢ ὅτ᾽ ἂν ὑμολογουμένως ἡταιρηκὼς 
χρένηταε᾽ ὅπερ Aioxivnę κατασκευάζει ἐν τῷ κατὰ Τι- 

40 μάρχου. “ἔξει γὰρ τοὺς Τιμάργου συνηγῦρους ἢ ἐκ 
τῶν ἡταιρηκότων, ἢ τῶν. ̓ συγγινομένων τοῖς παισὶν, ἣ 
τῶν ἀσώτων εἶναι’ τοῦτο γὰρ᾽ οὐχ ᾿ ἁπλῶς λέγει" ἀλλὰ 
προκαταλαμβάνων τὸν δικαστὴν εἰς τὸ πάντως χατα- 
ψηφίσασθαι, δεδιότα μὴ ἐκ 'τοῦ ἀφεῖναι τὴν ἰδίαν ὑπό- 

'$5:youxy λάβῃ Τιμάρχῳ᾽ ἐζήτηται δὲ, διὰ τὶ ἄνω μὲν iy 
TQ κανόνι τῶν συνεστώτων καὶ ἀσυστάτων εἶπεν τὸ μὴ 

προειλημμένον᾿ τῇ. κρίσει," δυνάμενόν τε πέρας λαβεῖν 

συνίστασϑαι" μὴ συνίστασθαι δὲ τὰ μὴ óbtug ἔχοντα" 

ἐνταῦϑα δὲ ἐγγὺς τῶν συνεστώτων τὸ προειλημμένον 

30. ἔταξε τῇ χρίσει" καὶ λέγσυσιν, ὅτι ᾿πρὸς. ἄλλο καὶ «ἄλλο 
τοῦτό qu^ εἰ μὲν γὰρ ἔνϑα γέγονϑ χρίνοιτο, σὺ συ- 

στήσεται. διά τὴν εὐεργεσίαν" bv yop TU ἀνέξεται. τὴν 
εὐεργεσίαν χρινομένην ἰδεῖν" εἰ δ᾽ ἀλλαχὴ mov ἡ xpi- 
σις συσταίη" τῶν μὴ προειλημμένων yap: ἐστε" xti Óv- 

35 γαμέγνων χρίνεσϑαι" τῆς γὰρ εὐεργεσίας ἐχτός εἰσιν ol 
Χρόνοντες" φείσονται δ᾽ ὅμως τῆς γυναικὸς “ἀκηκοότες 

τὴν ἐλειϑερίαν δι. αὐτῆς τῆς πατρίδος γεχγένημένην . 

- Μαϊρχελλίνου, Προειλημμένον ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ψῆφος 
7 παρὰ τῶν κρινόντων. ἀλογωτέρα πως φαίνεται" τουτ- 

δ0ὺ ἐστε τὸ τῇ γνωμῃ τοῦ δικάξοντος προδεδηλωμένον. καὶ 

φανερὸν ̓ ἔχον τέλος" διὰ rí δὲ νῦν. d τοῖς ἐγγὺς ἀσυ- 
. ' oe T στά- . 

7 AM, ποντίων. Par. “Πολλουτίων. ." " ᾿ 
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στάτων ἔϑηχεν αὐτό" καί τινες μέν φασιν, ὅτι ὡς ἐν 
παραδρομῇ αὑτὸ λέγει καὶ ἀινίττεται ὃ ἐν τῷ ὕρῳ τῶν 
συνισταμένων ὡς περὶ ἀσυστάτου" χατανοήσας δὲ, ὅτι 

εἰ χαὶ σφόδρα εὐεργέτησεν ἡ γυνὴ, ἀλλὰ χαϑὸ δικα- 
σταὶ πρὸς τὸ δίχαιον χρίνουσιν, οὐ πρὸς τὴν ἕύεργε- 5 
σίαν ἀφορῶνται χαϑάπαξ, οὐδὲν τοῦ δικαίου προυρ- 
γιαίτερον δικασταῖς, ἐξ οὗ xal τὴν προσηγορίαν ἔχουσι, 
διὰ τοῦτο οὐχ ἔταξεν αὑτὸ τὸ εἶδος ἐν τοῖς ἀσυστάτοις, 
ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐγγὺς ἀσυστάτων, ἀχριβέστερον ἡμῖν τὸ 
εἶδος αὑτοῦ παραδιδοὺς καὶ τὴν φύσιν" τινὲς δέ φασιν 10 

ὅτι ἀχριβέστερον ἐν τῷ ὅρῳ συμπεριλαβὼν αὐτὸς ἐδή- 
λωσεν ἡμῖν ὅτι ἀσύστατον" ἔταξε δὲ αὐτὸ χαὶ ἐγγὺς τῶν 
ἀσυστάτων, ἵνα ἀσύστατον μὲν ἢ παρὰ τοῖς εὐεργετου- 
μένοις δικασταῖς" ἐγγυς ἀσυστάτων δὲ παρ᾽ ἄλλοις Óv- 
κασταῖς. Πάλιν ov τελείως συνιστάμενον" εἰ γὰρ καὶ (5 
ξένοι οἱ δικασταὶ, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ αὐτοὶ ϑαυμάζουσι καὶ 
“κατοχνοῦσι χαταψηφίξεσθαι γυναικὸς, τὴν οἰκείαν ἐλευ- 
ϑερωσάσης πόλιν, ἢ ὅτε πρὸς μὲν τὴν εὔνοιαν τῶν δι.. 
καστῶν ἀσύστατον εἴρηκεν αὐτὸ, πρὸς δὲ τὴν ἐξέτασιν τοῦ 69. 
σεράγματος μελετώμενον" ἔχει μὲν γὰρ εὐπορίαν λόγων καὶ 20 
μελέτην ὅ τὰ χατήγορος καὶ ὃ φεύγων, ἀλλ᾽ ἡ τῶν 
δικαζόντων εὔνοια καὶ τὸ προδεδηλῶσϑαι τὴν χρίσιν 
ἀσύστατον αὑτὸ ποιεῖ" ἢ ὅπερ καὶ ἄμεινον, ὅτι τὸν κα- 
γνόγα τοῦ συνεστῶτος ξητήματος λέγων, ὡρίσατο" ὅτι τὸ 

ἔχον τόδε xol τόδε συνέστηχε" τὰ δ᾽ οὖν τινος τούτων $5 

ἐνδεᾶ οὐ συνέστηχεν᾽ εἶτα ἐπιδιαιρεῖ τὰ ἀσύστατα καὶ 
λέγει, ὅτι τῶν μὴ συνεστώτων τὰ μέν εἰσε καϑάπαξ 
ἀσύστατα, τὰ δὲ ἐγγύς" ὥστε τὸ προειλημμένον εἰ καὶ 
εἶπεν μὴ συνεστάναι ἀλλ᾽ οὐχ ὁμολογουμένως ἀσύστα- 
τον εἶπεν. - 80 

8 Ald. ἐνέττεται. 

Rhetor. IV. | 12 
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γΘαυμάζω * γὰρ εἴ τις καταψηφιεῖται ταύτης, κἂν ἐλεγχϑῇ μεμοι» 
χευμέγη, δι᾽ ἣν ὃ τύραννος ἀνήρηται. 

“Συριανοῦ καὶ ΣΣωπάτρου. Hnógngay ἐνταῦ- 
ϑά τινες, εἰ τὸ ὑπάρχειν τὶ εὐεργέτημα παρὰ. τῶν διχα- 

δ στῶν γνωριζόμενον, τοῦτο ἀσύστατον ποιεῖ, οὐχοῦν καὶ 
αἱ ἀντιστατιχαὶ ζητήσεις καὶ αἱ χατὰ ῥητὸν. χαὶ διά- 

vouxy οὐχ ἂν εἴησαν συνεστηχυΐαε᾽" xoi γὰρ ἐν τούτοις 
ἐστί τις εὐεργεσία " ἐν μὲν ἀντιστατικαῖς ὡς ἐπὶ τούτου, 
στρᾳτηγὸς συνεχῶς τῶν σρατιωτὼν φευγόντων ἐπὶ τοῦ 

40 τείχους, τὸ τεῖχος καϑελὼν ἡγῳνίσατο, “καὶ ἐνίκησε 
τοὺς. πολεμίους " καὶ μετὰ τοῦτο χρένεται δημοσίων ἀδὲ- 
χημάτων᾽ σαφὴς γὰρ ἐνταῦϑα ἡ εὐεργεσία xol ὅμως 

χρίνεται" ἐν δὲ ταῖς κατὰ ῥητὸν xoi διάνοιαν, ὡς ἐν πο- 

λέμου καιρῷ ξένος ἀνελθὼν εἰς τὸ Ttiyog τοῦ νόμον χω- 
45 λύοντος τοῦτο, ἡρίστευσε, xol κρίνεται δημοσίων ἀδικη--: 

μάτων" δῆλα γὰρ καὶ ἐνταῦϑα͵ τὰ τῆς εὐεργεσίας διὰ 
τῆς νίχης, ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἀσύστατον. φαμὲν οὖν, ὡς 
οὐχ ὅμοια ταῦτα κἀκεῖνα" ἐν ἐχείνοις μὲν γὰρ, τῇ av- 
τισταάσει φημὶ, χαὶ τῷ ῥητῷ χαὶ διανοίᾳ, ἤτοι ἄμφω, 

20 τὲ ἀδικήματα φημι χαὶ εὐεργεσίαι, δημόσια, ἢ ἄμφω 

ἰδιωτιχά" δημόσια μὲν ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τοῦ 
ξένου " ἰδιωτικὰ δὲ οἷον" στρατιώτην ἵππος ἀπέφερεν εἰς 
τοὺς πολεμίους" ἠχόντισται ὁ ἵππος παρὰ τοῦ στρατιώ- 

του καὶ χρίνεται ὁ ἀχοντιστὴς βλάβης " ταῦτα οὖν εἰχό- 
45 τως ἐξεταζεται" ἐπειδὴ ἕν ἔχαστον τῶν προβλημάτων 

ἔσον ἐστίν" ἐὰν δὲ τὸ μὲν ὑπάρχῃ δημόσιον, τὸ εὐεργέ- 

Tuo, τὸ δὲ ἰδιωτιχὸν, TO ἀδίχημα, τότε τῶν οὐ συνε- 
στώτων ἐστὶν, μεῖξον γὰρ κοινῇ πᾶσαν ὠφεληϑῆναι τὴν 

πόλιν, ἢ ἕνα τινὰ περὶ τὴν εὐνὴν εἰ τύχοι ὑπομεῖναι 

80 χαὶ τὴν ἀδικίαν. 

Μαρκελλίνου. ᾿Ἐπειδὴ ὃ πολλὴν χοινωνίαν ἔχει. 

4 Nihil horum in Ven. ΚΞ3. Ἐπειδὴ n. x. ἔχει ex Par. re- 
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Τοῦτο πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ διάνοιαν xol πρὸς ἀντίστα- 

σιν, ζητητέον τίνι διαφέρει τούτων" διαφέρει τοίνυν ῥη-" 
“Ὁ 4 , , - 3 , " e 

τοῦ καὶ διανοίας, ὅτι ἐχεῖ nuiv:ixowd ἀμφότερα καὶ τὸ 

ἀδίχημα xol τὸ εὐεργέτημα, ἢ πάλιν ἀμφότερα ἐδιωτι- 
, » e X e 3 , , 4 

κα ἐν δὲ τουτῳ xoi μὲν ἡ εὐεργεσία, ιδιωτιχὸν δὲ 5 

- τὸ ἀδίχημα᾽ τῆς δ᾽ ἀντιστάσεως διαφέρει" ὅτι ἐκεῖ μὲν 
ἀντίῤῥοπον τὸ ἀδίχημα τῷ εὐεργετήματε, ἐν δὲ τῷ 
προειλημμένῳ ἄδηλον τὸ ἀδίκημα, xol ἰδιωτιχὸν, χοι- ᾿ 

ψοῦ ὄντος τοῦ εὐεργετήματος καὶ φανεροῦ, τοῦ δὲ ἐτε- 

φοῤῥεποῦς, ὅτι ἐχεῖ μὲν κατὰ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ῥέπει 

πρὸς τὸ ? ἕτερον τῶν προσώπων ὁ λύγος" ἐνταῦϑα δὲ 
τὸ μὲν πρᾶγμα ἴσον" ὁμοίως γὰρ εὐπορήσουσιν 0 Tt 
μοιχείαν τῆς γυναιχὸς κατηγορῶν , καὶ ὁ λέγων ὑπὲρ 

τῆς γυναικός" ἑτεροῤῥεπεῖ δὲ μόνον τῇ εὐνοίᾳ τῶν δι- 

χαστῶν- 

Τάχα δ᾽ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα εἴδη τινὰ εὑρεθείη ἄλλα I τοιαῦτα" 
ἀλλά γε περὶ τῆς τῶν συνεστώτων διαιρέσεως ἤδη λεχτέον. 

Μαρκελλίνου. ᾿Ασφαλίξεται καὶ προευλαβεῖ- 

cepi. — 5 Ald. so», 

4 Ald. ἀλλα, Post τοιαῦτα sequitur in Ven. Oidw ô τε- 
χνογράφος, ὡς * κατὰ μικρὸν τῶν συνεστώτων παράλλαξις πολλοὺς 

ἀπεργάζεται τῶν ἐγγὺς ἀσυστάτων τρόπους * ἔνιοι γοῦν τῶν μετ᾽ 

αὐτὸν, ὧν ἐστιν Εὐαγόρας τὸ καὶ ᾿Αχύλας καὶ μέχρι δώδεκα τρό-- 

sto» τὰ ἀσύστατα προήνεγχαν, τέσσαρας ἀλλους τοῖς παρὰ "Eguori- 

vovg εἰρημένοις προςϑέντες" τὸν κατὰ τὸν πάντη δῆλον" οἷον ἀρι- 
οτεὺς ἀνελὼν υἱὸν φόνου χρίνεται" τὸν κατὰ τὸν πάντη ἄδηλον, 
οἷον καταλέλοιπέ τις δύο παῖδας, ἐξ ἴσον τὴν οὐσίαν" εἰπών τι 

πρὺς τὸ οἷς ϑατέρῳ τῶν υἱῶν ἐτελεύτησε, καὶ ἀξιοῖ ὁ ϑάτερος ὡς 
περὶ ϑησαυροῦ ἀκούσαντα αὑτὸν εἰςῳφέρειν καὶ τὸν ϑησαυρον" τὸν 

κατὰ τὸ τεχμήριον δῆλον" οἷον Αἰσχίνης κρινόμενος ἐπὶ τῷ προδε- 
δωκέναι Κερσοβλέπτην ἐπέδειξεν ἐπιστολὴν δηλοῦσαν, ὡς πρὸὶν αὐτὸν 

ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἐξελθεῖν Κερσοβλέπτης ἣν ἁλοὺς ὑπὸ Φιλίππου 

ἷ 12.. 

15 
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ται,3 μήποτε καὶ ἄλλα εὑρεϑείη " ἀσύστατα δὲ καὶ ὡς οὐδὲ 
ἀναγκαίαν παραλείπει τῶν τοιούτων τὴν μνήμην" ὥσπερ 
ἀπέραντον οὖσαν τῶν ἀσυστάτων τὴν φύσιν, καὶ τὴν 
καχίαν" φύσει γὰρ. ἡ καχίᾳ πρᾶγμα ποικίλον. καὶ ἀμή- 

5 yovov* olós δὲ ὅτι ἂν εὑρεϑείη τοιοῦτον, εἰς τὰ προ-᾿ 

εἰρημένα ἀναφέρεται" μέσος οὖν χωρεῖ" οὔτε ἀνερῶν τὸ 
εἶναι ἄλλα ἀσύστατα" οἷδε γὰρ ὅτε ἔσται καὶ ἕτερα, 

οὔτε μὴν ἐχτιϑέμενος ἐχεῖνα βούλεται μακρολογεῖν, εἰ- 
δὼς ὡς εἴ τι ἄλλο εὑρεϑείη ἐν τούτοις ἐστίν. 

410 — «ωπάτρου. Olós xol αὑτὸς παρείς τινα, ὧν 
70 πρῶτόν ἐστι τὸ " κατὰ ἦϑος καὶ μάχην" οὗ γὰρ πα- 

ράδειγμα τόδε" νόμος τοὺς πρεσβευτὰς μὴ συμπλεῖν . 
πένης χαὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ, ἐπρέσβευον ἀμ- 
φότεροι" ἐναυάγησεν ὁ πένης. χαὶ προσῆλϑε περινηξά- 

45 μενος τῇ τοῦ πλουσίου νηΐ" 0 δὲ οὖχ ἀνέλαβεν αὐτόν" 

ἀπέϑανε, καὶ χρίνεταν ὃ πλούσιος" ἐνταῦϑα κατὰ μὲν 

τὸ ἦϑος ἀσύστατόν ἐστιν᾽ ὡμολόγηται γὰρ ὅτι ὡς ἐχϑρὸν 
αὐτὸν οὐχ ἀνέλαβεν" xara δὲ τὴν μάχην συνίσταται" 
ἣ γὰρ τοῦ νόμου ἰσχὺς δίδωσι λόγους αὑτῷ" τοῦτό τι- 

, 30 veg. μετάστασίν φασε, διὰ τὸν νόμον" ἐπὶ τοῦτον γάρ 
φησι τὴν αἰτίαν ἀναϑήσει ὃ πένης, οὐχ ἔστι δέ" ἀλλὰ 
τοῦ ἑτεροῤῥεποῦς" διὰ τὴν προῦπάρχουσαν ἔχϑραν" ὅ- 
πὲρ οὐχ ἔστιν ἔν μεταστάσει. ᾿Ιστέον ὅτι Μινουκιανὸς 

καὶ οὐδὲν ἧττον κρίνεται, Τὸν ἄπορον ἐν κατηγορίᾳ, ὅν καὶ Κρο- 
κοδειλέτην oi Στωϊκοὶ φασιν" olov Εὔαϑλος συνέϑετο Πρωταγόρᾳ 
τῷ σοφιστῇ δώσειν μισϑὸν, sb τὴν πρώτην δίκην λέγων νικήσειεν " 
μαϑὼν δὲ μὴ βουλόμενος λέγειν ὑπὸ τοῦ Πρωταγόρου τὸν μισϑὸν 
ἀπαιτεῖται" ὃ δὲ ἀντιλέγει" εἴτε γὰρ νικήσειεν, oU δίκαιος δοῦναι 

κατὰ τὴν σύγταξιν , εἴτε κληϑείη ὡς μήπω μαϑὼν, οὐκ ἄξιος ἅπαι-- 

τεῖσϑαι. (cfr. Geel. hist. sophist. p. 82. 83, Διαφέρει δὲ τοῦ ἑτέρου 

ἀπόρου, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐν τῷ βούλεσθαΐ ἐστιν 5$ ἀπορία, ἐνταῦϑα δὲ 

ἐν κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ. 23 Ald. προευβλαβεῖται. 5. Ald. τόν, 
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μϑτὰ τῶν συνεστώτων τάττει TG ἄδοξα" ἡμεῖς δὲ μετὰ 
τῶν ἀσυστάτων" οὐ μάτην δὲ τοῦτο ὃ Μινουχιανὸς 
ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ὡς ἤδη ἔφαμεν, ὅτι αἱ ἄδοξοι πράξεις 
μετὰ μὲν ἐνδόξων προσώπων ἀσύστατοι" μετὰ δὲ ἀδό- 
ξων ἐξετάζονται" ἢ γὰρ τοῦ προσώπου ποιότης πρόσφο- 5 

ρος οὖσα τῇ πράξει, ἐξετάζειν ἐνάγεε τοὺς ἀχροατάς. - 

Εἴδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων καὶ τρόπων περίεργον ἂν εἴη λέγειν - 
ἐν τῷ παρύρτι. . 

Συρεανοῦ. "Ἐσφαᾶται t ἐνταῦϑα, εἰ μὴ κατε. 

χρήσατο εἰπὼν προβλημάτων" τὰ γὰρ προβλήματα [oU 10 

4 Quae Ven. Syriano tribuit, consentiunt cum iis, quae 

Ald. Marcellino et Sopatro adscribit: Τοῦτο ἀκριβῶς tig Mi. 

νουκιανὸν αἰνίτρεται" ἐκεῖνος γὰρ ἐν τῇ τέχνῃ πρὸ TOU περὶ τῶν 

στάσεων διεξελθεῖν τὰ εἴδη τῶν προβλημάτων ἀπαριϑμεῖται, Ναὶ 

τοὺς τρόπους λέγων εἴδη μὲν εἶναι προβλημάτων πέντε" πανηγύυρι- 

xà, δικανικὰ, ἡϑικὰ, παϑητικὰ, μικτά" πανηγυρικὰ μὲν, οἷον 

μετὰ τὰ ἐν Σαλαμῖνι γράφει Θεμιστοκλῆς ϑύειν τοῖς ἀνέμοις" εἶ 

γὰρ καὶ συμβουλὴ πρόκειται, ἀλλ᾽ οὖν πανηγυρικὸν ὅλον τὸ εἶδος 
τοῦ λόγον γενήσεται ἐπὶ τηλικούτοις οὖσι τοῖς κατορϑωμένοις" δὺυ- 

κανικὰ δὲ, οἷον τὰς ἱερωσύνας τῶν παίδων εἶναι, ἀριστεύσας τις 

ἤτησεν ἱερωσύνας τινὸς ἀφελέσθαι" ἔλαβεν, τεϑνήκασιν ἀμφότεροι 

õ τὸ ἀριστεὺς καὶ δ' πρῶτος ἱερεὺς, οἱ παῖδες ἀμφοτέρων ἀμφισβη- 

τοῦσι τῆς ἱερωσύνης" ἐνταῦϑα γὰρ ψιλὴ περὶ τῶν δικαίων ἐστὶ pà- 
χη" ἠθικὰ δὲ, οἷον φιλάργυρος ἀριατεύίσας ἤτησεν εἰς τὴν δωρεὰν 
τοῦ πλουσιωτάτον τὸν κλῆρον ἀφελέσθαι" παϑητικὰ δὲ, οἷον ἐν 
μανίᾳ τις ἁπτόμενος abrOV τὸν υἱὸν ἀπέκτεινεν" καὶ ἀνενεγκὼν φό- 
yov κρίνεται" μικτὰ δὲ, οἷον τραυματίας τις ἀριστεὺς παρεχώρη- 

σεν τὴν δωρεὰν ἀτρώτῳ ἀριστεῖ, καὶ ὃ μὲν αἰτεῖ τὴν γυναῖκα αὖ- 
τοῦ λαβεῖν, ὃ δὲ μονομαχεῖν ἀξιοῖ" πολλὰ γάρ ἐστιν ἐν ταὐτῷ, ἥ ΄ 
τὸ περὶ τῆς δωρεᾶς μάχη, καὶ τὸ περὶ τὴν γυναῖκα πάϑος, καὶ 
τοῦ τραυματίου τὸ ἦϑος, τὸ μὲν τῇ συμφορᾷ, τὸ δὲ ἀπειλῇ, τὸ 

δὲ καὶ παρακλήσει σωφρονεῖν ἐθίζοντος" "4x)lag δὲ τῆς διαιρέσεως 
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τῶν μελετωμένων ἐστίν" εἰ δὲ οὐ μελετᾶται, οὐδὲ εἶδος 

οὐδὲ τρόπον ἔχει" διὸ ἔδει ζητημάτων, ἀλλὰ μὴ προβλη- 

μάτων εἰπεῖν. ὥσπερ δὲ ὁ ᾷνϑρωπος ἔχει χαραχτῆρα ? 

xal ἰδέαν τινὰ, ὕπερ εἶδος λέγομεν ἑκάστου" λέγομεν δὲ 

δ τὸν τύπον τοῦ σώματος ἑχάστου ἰδέαν, οὕτω ÓP χαὶ τὰ 

ξητήματα ἔχει χαρακτῆρα xai ἰδέαν τινά" καὶ καϑάπερ 

ἡμεῖς πρὸς τῷ εἴδει xoi τρόπον ἔχομεν καλὸν ἢ χαχὸν, 

ὁμοίως καὶ τὰ πράγματα περὶ τούτων ἀμφοτέρων, τῶν 

εἰδῶν φημι xoi τρόπων" Μινουχιανὸς εἶπεν, εἴδη προ- 

10 βλημάτων εἶναι τέσσαρα, ἡϑιχὸν, παϑητιχὸν, διχανι- 

ταύτης ἐπιλαμβάνεται λέγων, ὅτι πρῶτον μὲν ἄτοπον, ὅτι τῷ δικα- 

γικῷ περιληπτικῷ ὄντι τοῦ τε ἡϑικοῦ καὶ παϑητικοῦ ἀντιδιαιρεῖ ταῖ- 

τα ἔπειτα τὸ πανηγυρικὸν οὐδέποτε καϑ᾽ ἑαυτὸ ἐμπίπτον ἐν ζη- 

τήμασιν ὡς μόνως εἰρισκόμενον παρέλαβεν" τά τε συμβουλευτικὰ 

πολλαχοῦ εὑριοκόμενα παρῆκεν" διόπερ αὐτὸς ἑτέρως διαϊρῶν φησι, 

τῶν ζητημάτων τὰ "μὲν εἶναι ἠϑικὰ, τὰ δὲ παϑητικὰ, τὰ δὲ πρα- 

γματικὰ, τὰ δὲ μικτὰ, “τούτους γὰρ τοὺς τέσσαρας τρόπους ἐν δι- 

κανικοῖς τε καὶ συμβουλευτικοῖς εἴδεσι λόγων εὑρίσκεσθαι " καὶ ἐϊδη 

μὲν ταῦτά φησι, τρόπους δὲ τέσσαρας" ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδο- 

tov, ἀμφίδοξον" ἔνδοξον μὲν, οἷον ᾿4ϑηναῖοι καὶ «Πακεδαιμόνιοι 

μετὰ τὰ Μηδικὰ περὶ τῆς προπομπείας ἀμφισβητοῦσιν" ἄδοξον, 

οἷον zogroflooxüc ταῖς ἑταίραις τίϑεται τὰ τῶν Μουσῶν ὀνόματα" 

παράδοξον δὲ τὸ δι᾽ ὑπερβολὴν ὠμότητος μισούμενον, οἷον πένης 

καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ" κατεγνώσϑη ὃ πένης θανάτου" παρεδόϑη τῷ 

Ünuim* πείσας ὃ πλούσιος ταλάντοις τὸν δήμιον λαβὼν ἀπέκτεινε" 

καὶ φεύγει φόνου" ἀμφίδοξα δὲ πῇ μὲν ἔνδοξα, mij δὲ ἄδοξα" οἷ- 

ον στρατηγὸς παρέστησεν ἐπὶ οἰκήματος τοὺς [ Ald. Par. p. 189.]. 28. 

τὰς] αἰχμαλώτους καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" τὰ μὲν γὰρ 

εἴδη καὶ τοὺς τρόπους διάτοῦτο μανϑώνομεν δήπου, iva ταῖς οἰκείαις 

ἰδέαις τῶν λόγων χρώμενοι, τὰ προβλήματα μελετῶμεν. ᾿Η τῶν τρό- 

πων φησὶ καὶ τῶν εἰδῶν κατανόησις ταῖς προσηκούσαις ἰδέαις κεχρῆ- 

σϑαι διδάσκει τὸνλέγοντα, οἷον δικανικῶς τὸ δικανικὸν καὶ συμβου- 

λευτικῶς τὸ συμβουλευτικόν. ᾿Επισημαίνονταὶ τινες x. τ. 4. p. 190. 

1.23. 8. Ald. ἡρατῆρα. Par. χαρακτῆρα. 
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κὸν, μιχτόν" ἠϑιχὰ μὲν οὖν εἰσὶν" ἐν olg οἰκειότης τίς 

ἐστιν. ὡς υἱῷ πρὸς πατέρα ἢ ἀδελφοῦ πρὸς ἀδελφόν" 
λέγεται δὲ xoi ἄλλως ηϑιχά" ἐν οἷς διάϑεσὶς τισιν ὑπάρ- 

χει πρὸς ἀλλήλους, οἷον ἐρῶντος πρὸς ἐρώμενον" ἔστι δὲ 
xoi τρίτος ? τρόπος" οἷον φιλαργύρων, λίχνων, δυσχό- 

λων, μισανϑρώπων, διὸ xai ἡϑιχὰ καλεῖται διὰ τὸ ἤ- 
ϑους τινὸς εἶναι ἐξαγγελτικώ" παϑητιχὰ δέ εἰσιν, ἐν 
οἷς ἕνεστι φόβος, ὀργὴ, λύπη, καὶ τὰ τοιαῦτα" ἂν γάρ 
τι τούτων ἔχῃ πρόβλημα παϑητιχόν ἐστι" διχανικὰ δὲ» 

ἐν οἷς ψιλὴ μάχη ὑπάρχει, περὶ διαϑήκης ἢ ψηφισμά- 10 
των ἢ νόμων" ἐν yag τοῖς τοιούτοις οὔτε ἐγχωμιάζομεν͵ 
οὔτε ψέγομεν, ἀλλ᾽ ἀποδείξεως μόνης χρήζομεν᾽ πεῤὴὲ γὰρ 
τοῦ δικαίου ὁ “ἀγὼν uóvov' μιχτὰ δὲ τὰ συμπεπλεγμένα 
ἔχ τινος τῶν ἡϑιχῶν xoi διχανικῶν χαὶ παϑητιχῶν" 
τρόποι δὲ τέσσαρες καὶ αὐτοί" ἔνδοξος, ἄδοξος, παράδο- 15 

fog, ἀμφίδοξος" xei ἔνδοξὸς μέν ἔστιν, ἐν ᾧ ἄμφω 
ἐπαινεῖται χαὶ πρόσωπον «αἱ πρᾶγμα," οἷον ἀριστεὶς αἱ- 

τεῖ ἱερωσύνην". ἄδοξος δὲ 0 χατὰ τὸ ἐναντίον τοιούτῳ" 

οἷον ᾿Αριστογείτων ἐν σπάνει γρημάτων γράφει νόμον 

παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις μισϑοῦ μυεῖσϑαι" ἀμφίδοξος δὲ, ὃ πῆ 20 
μὲν ἐπαινετὸς, πῆ δὲ ψεκτός" οἷον ἀριστεύσας τις αἰτεῖ 

πολίτου σφαγήν" παράδοξος δὲ, ὅτ᾽ ἂν παρὰ τὴν δό- 

ξαν τῶν ἀχουόντων τι πράττηται" οἷον πορνοβοσχὸς ἐχή- 

οὐξε τοὺς ἀπάτορας προῖχα δέχεσϑαι" παρὰ γὰρ τὴν δό- 

Lev τῶν ἀνθρώπων τοῦτο, πλὴν οἱ πορνοβοσχοὶ πρὸς 35 

ἀργύριον πάντα πράττουσι" περὶ τούτων οὖν φησι τρό- 

πων καὶ 4 εἰδῶν περίεργον ἂν εἴη λέγειν ἐν τῷ παρόντι" 

xarà δὲ τὴν ὁμωνυμίαν ἐπιλαμβάνεται  Mivovxiavov 

τοῦ γὰρ εἴδους τριχῶς λεγομένου" πρῶτον μὲν ἐπὶ τοῦ 

τῆς δητοριχῆς μέρους" ὥσπερ ἐλέγομεν εἶδος εἶναν ῥητο- 30 

ρικῆς τὸ διχανιχὸν φέρε ἢ συμβουλευτιχὸν ἢ πανηγῦρι- 
κόν" δευτέρου δὲ τοῦ ἐν τῷ προβλήματι καὶ ζητήματι 

3 Ald. τρίτον, — 4 Ald. Par. τοὺς. ser. xai, 
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καὶ τρίτου τοῦ ἐξαγγελτικοῦ ἱτῆς φράσεως, ὃ μὲν Mi- 
γνουχιανὸς περὶ εἰδὼν διαλαμβάνων καὶ τρόπων oU περὶ 

71 τῶν 5 τῆς ῥητορικῆς, ov περὶ τῆς ποιᾶς φράσεως τῶν 
εἰδὰν προυτίϑετο 6 λέγειν,. περὶ δὲ τῶν εἰδὼν τῶν ἐν τοῖς 

δ προβλήμασιν" ὁ δὲ “ρμογένης ἐπιλαμβάνεται τοῦ λόγου" 

τῇ τοῦ εἴδους ὁμωνυμίᾳ λέγων περίεργον εἶναι περὶ εἴ- 

δους καὶ τρόπου λέγειν πρὸ τῆς τῶν στάσεων χαὶ τῆς 

τῶν ῥητορικῶν εἰδῶν γνώσεως" οὗ μέντοι χαὶ περίεργον 
ἐποίησε Μινουχιανός" ἀλλὰ καὶ πάνυ ἁπλοῦν, τῇ παρ- 

40 οὐσῃ ὑποϑέσει συμβαῖνον * λέγων γὰρ περὶ πολιτιχῶν 

ξητημάτων καὶ χαραχτῆρος καὶ εἴδους αἰτῶν, οἰκείως 
ἐμνήσϑη καὶ διεῖλε ταῖτα εἰς τὰ προκείμενα τέσσαρα 
εἴδη" ἔστι δὲ ἕτερον εἶδος ζητήματος, καὶ ἕτερον ἡ ἐξ- 
αγγελία τῆς φράσεως" ἡ μὲν γὰρ φράσις ἐκ τοῦ ῥήμα- 

45 τὸς γίνεται" .τὸ δὲ εἶδος τοῦ προβλήματος ἐκ τῶν ἐν 

τῷ ζητήματι εὑρισχομένων προσώπων χαὶ πραγμάτων, 
ἅπερ ὕλη ἐστὶ τοῦ προβλήματος, ἣν λαβὼν ὁ ῥήτωρ 
μελετᾷ" καὶ Ort ταῦτα τοῦτον ἔχεν τὸν τρόπον , Φανε- 
ρὸν ἐξ ὧν ἐπιφέρει" τὰ μὲν γὰρ εἴδη καὶ τοὺς τρύπους 

40 διὰ τοῦτο μανϑάνομεν δηπου, ἵνα ταῖς οἰκείαις ἰδέαις 

τὰ προβλήματα μελετῶμεν" ὧστε καὶ αὐτὸς οἷδεν ὡς οὗ 
ταὐτὸν εἶδος προβλήματος καὶ φράσεως" ἀλλὰ μάτην 
ἐρεσχελεῖ πρὸς ἸΠινουχιανὸν ἐνιστάμενος. 

ἹΜΜαρκελλίνον. Ποίᾳ ἰδέᾳ δεῖ χεχρῆσϑαι ἐπὶ 
25 ἑχάστου ζητήματος καὶ ποίῳ τρόπῳ δεῖ φράσαι τὸ ζή- 

τημα" πρὸς γὰρ τὸν τρόπον καὶ ἡ μελέτη" δεῖ γὰρ 
ἡμᾶς γνῶναι ; ὁποῖος ὃ τρύπος τοῦ ζητήματος ἢ ἤτοι ἔν- 

δοξος ἢ ἄδοξος, ἢ ἀμφίδοξος, ἢ παράδοξος" ἵνα πρὸς 

τὸν τρόπον ἁρμόσωμεν τοὺς λόγους" φησὶν οὖν ὃ τε- 
30 χνιχὸς, ἐγὼ οἴομαι περιττον τὸ λέγειν περὶ ἰδέας" σῶμα 
. μὲν γὰρ τῆς ὑποϑέσεως οἱ λόγοι" ἡ δὲ ἰδέα καὶ ὁ χα- 

5 Ald. τόν, 6 Ald. προυτύϑεται. 
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ρακτὴρ ἐν τῷ λόγῳ ϑεωρεῖταε, ὥσπερ τὸ λευχὸν καὶ τὸ 
. μέλαν ἐν σώματι" oV τοῦτο δὲ τοῦ παρόντος βιβλίου 

τὸ ἐπάγγελμα" διαφέρει δὲ τοῦ εἴδους τῆς ῥητορικῆς τὸ 
ὁμώνυμον εἶδος, 0 ἐστιν ἡ ἰδέα" χαϑ' ὃ τὸ μὲν εἶδός — 
ἔστιν, οὗ προτέταχται τὸ γένος, οἷον ὁ ἄνϑρωπος᾽ ἔστι δ᾽ 
δὲ τὸ γένος τούτου ζῶον, 0 προτέταχται" ἡ δὲ ἰδέα 
αὕτη ἡ μορφὴ τοῦ ἀνθρώπου" τινὲς δὲ τὸν λόγον ὧσ- 
step ἐκ σώματος͵ καὶ ψυχῆς εἶναι βούλονται" καὶ τὰ μὲν 
διανοήματα xol τὰς διασκευὰς ψυχὰς παραλαμβάνουσι, 
τὴν δὲ ἰδέαν. xol τὸ κάλλος τῶν ὀνομάτων σώματα" 7 10 

αἰνίττεται δὲ εἰς τὸν ΜΜινουχιανόν" ἐπειδὴ γὰρ ἐχεῖνος 
ἐμνήσϑη περὶ ἰδεῶν καὶ τρόπων, οὗτος εἰς ἐχεῖνον ἀπο- 

τεινόμενός φησιν, ὅτε ἐγὼ περὶ ἰδεῶν oU λέγω οὐδὲ τρό- - . 
πων" περιττὸν γὰρ τοῦτο xal ἔξωϑεν τοῦ παρόντος βυ» 
βλίου" εἶδος γὰρ λέγει ἐνταῦϑα τὴν ἰδέαν" οὐδὲν δὲ ἄτο- 15 
πον ἡμᾶς, εἰ xol ὁ τεχνικὸς παρῆχεν, ἐπιμνησθῆναι 
περὶ τούτων, & φησι Μινουχιανός" ὑποτίϑεται γὰρ ti- 
yat ἰδέας, πανηγυρικὴν, διχανιχὴν, ἡϑιχὴν, παϑητιχὴν, 
μιχτήν᾽ ἰδέα δέ ἐάατιν ἡ ἐξαγγελία τοῦ λόγου xoi τὸ 
σῶμα αὐτὸ καὶ ὁ χαραχτήρ᾽ παράδειγμα μὲν οὖν ἰδέας 20 
πανηγυρικῆς " συμβουλεύει μετὰ τὰ Μηδικὰ Θεμιστοχλὴς 
ἀνέμοις ϑύειν" ἐν τούτῳ γὰρ τῷ ζητήματι ἔπαινον διέξ- 
eL τῶν ἀνέμων" xol οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐγχωμιάζει, δι ὧν “-. 
ἢ νίχη τοῖς “Ἕλλησιν ἐμπομπεύεν" τοιγαροῦν τοῖς λόγοις 

πανηγυρίζων διαπεραιοῖ τὸν λόγον" δικανικῆς δὲ παρά- 25 

δειγμα, τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖδας τῶν πατέρων διαδέ- 

χεσϑαι, ἀριστεύσας τις ἤτησεν ἱερωσύνην τινὸς ἀφελέ- 

σϑαι παῖδα ἔχοντος" ἔλαβε, μετὰ ταῦτα ἀπέϑανον ἀμ- 

φότεροι, ὅ τε ἀριστεὺς χαὶ ὁ ἐξ ἀρχῆς ἱερεύς " καὶ ἀμ- 
φισβητοῦσε περὶ τῆς ἱερωσύνης οἱ τούτων παῖδες" ἔν 50 

τούτῳ ἀναγχαίως ἡ ἰδέα δικανιχή ἔστιν" οὐδὲ γὰρ πει- 

στέον * τοῖς λέγουσιν, ὅτι πανηγυρική ἐστιν, ἐπειδὴ συμ- 

7 Ald. et Par. σώματι. scripsi σώματας 8. Ald. πιστέον. 
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πλέχεται αὐτῷ ἡ ἀριστεία, καὶ ἡ ἱερωσύνη, πράγματα 
ὕλην ἔχοντα πανηγυριχήν" οὐδεμία γὰρ ἀνάγκη κατὰ τὸν 
παρόντα ἀγῶνα, 7 τὸ σεμνὸν ἀφηγεῖσθαι τῆς ἱερωσύνης 
ἢ τὸ ἔνδοξον τῆς ἀριστείας, ἀλλὰ ψιλῆς μάχης περὶ 

5 τῶν διχαίων τοῖς παισίν" εἴ τις δικαιότερός ἐστιν ἀπο- 

λαύειν τοῦ νόμου τοῦ κχελεύοντος τὰς ἱερωσύνας εἶναι 
72 và» παίδων, ὁ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἱερέως παῖς καὶ ἀφαιρε- 

ϑέντος" ἢ ὁ τοῦ ὕστερον χατὰ γέρας καὶ ἐντελευτήσαν- 
τος τῇ ἱερωσύνῃ" ὧστε διχανιχκὴ ἡ ἰδέα" ἡϑικῆς δὲ πα-ς 

40 ράδειγμα οἱ φιλάργυροε καὶ οἱ δύσχολοι καὶ oi γεωρ- 
yoi* ταῦτα γὰρ ἥϑους ἕνεχα μόνου. παραλαμβάνεται ὡς 
xol ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς προσηγορίας γνωρίζεται, “πᾶν μὲν 
γὰρ πρόσωπον ἤϑος ἔχει χαὶ Περικλῆς καὶ Θεμιστοκλῆς" 

. ἀλλ᾽ ἐξαιρέτως ταῦτα nÓiuxa* xoi τὰ ἐσχηματισμένα" 
48 ἐν οἷς δεῖ τὸν μεταχειριζόμενον ἄλλο μὲν λέγειν, ἀλλο δὲ 

διὰ τοῦ ἤϑους ἐμφαίνειν" οἷον ? τοῦ Περικλέους ᾿Ολυμ- 
πίου χληϑέντος, εἰσηγεῖται ᾿Αριστοφάνης Ἥραν τὴν 

᾿Δσπασίαν καλεῖν, οὐ μόνον δὲ ταῖτα' ἡϑικὰ προσήκει 

καλεῖν, ὅσα δυσχόλων ἢ φιλαργύρων ἢ παρασίτων ἔχει 
20 πρόσωπα, ἀλλὰ χαἀχείνας τὰς ὑποϑέσεις, ἐν αἷς oi λέ- 

γοντὲς αἰδούμενοί τινας αἰσχύνονται χαταφοριχῷ χρήσα- 
σϑαι λόγῳ, xcl μετὰ ἤϑους προάγουσιν αὐτὸν, ὥσπερ 
τὸν πρὸς Aentivnv ὃ ῥήτωρ ἐποίησε" xol δεῖ ἐν τούτοις 
βαϑυτέρᾳ τῇ μεταχειρήσει τὸ 790g ἐμφαίνειν" ἀμέλει ὃ 

45 Δημοσθένης μετὰ ἤϑους προαγόμενος τὸν λόγον, καὶ 
μοι μηδὲν ὀργισϑῇς, ἦ5 ἔφη, Aenrivn οὐδὲν γὰρ φαῦ- 
λον ἐρῶ σε" παϑητιχὴς δὲ παράδειγμα" ἐν μανίᾳ τις 
ἁπτόμενον αὑτοῦ τὸν υἱὸν ἀπέχτεινε, καὶ κρίνεται φόνου 
ἀνενεγχών" πανταχοῦ γὰρ πάϑος περισώξεται ἐχ τῶν 

380 προσώπων χαὶ ἐκ τῶν πραγμάτων" τὰ μὲν γὰρ πρόσ- 
oma πατὴρ καὶ υἱός" τὰ δὲ πράγματα μανία καὶ 'φόνος" 

ἀχριβέστερον δὲ τὸ πάϑος γυμνοῦται καὶ δείχνυται, ὅτ᾽ 

9 Ejeci δ, quod est in Ald. et Par. — 1. 18. Ald. προσήκειν. 
10 Ald. ὀργισϑείς. 1.38. Ald. Par. et Ven. (p. 181. not.) αὐτοῦ. 
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ἂν ὃ πατὴρ ὃ χατηγορούμενος λέγῃ" ἔσονται γὰρ χαὶ βα- 
Οοὕτητες στένοντος !* τοῦ πατρὸς καὶ βέλτιον ἑαυτῷ τὸ 
τεϑνάναι λέγοντος" διὰ δὲ τῆς τῶν παϑῶν ἀφηγήσεως 
εἰς οἶχτον τοὺς δικαστὰς ἐχβιβάζοντος᾿ μικτῆὴς δὲ παρά- 
δειγμα" τραυματίας ἀριστεὺς παρεχώρησε τὴν δωρεὰν 5 
ἀτρώτῳ 13 ἀριστεῖ" καὶ δ μὲν αἰτεῖ 13 εἰς τὸ γέρας τὴν 
γυναῖκα τοῦ παραχωρήσαντος, ὁ δὲ ἀξιοῖ μονομαχεῖν" 
ἔστι γὰρ τοῦτο ἐκ πάϑους καὶ ζητήσεως πάϑους μὲν 
διὰ τὰ τραὐματα᾽ ξητήσεως δὲ διὰ τὸ ἀμφιβάλλειν περὶ 
τῆς γυναιχός" προάγεται δὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἐν ἤϑει" 40 
ἐὰν γὰρ ἔλϑῃ πρωτοτύπως ἐπὶ τὴν μάχην; ; ὅτι παρεχώ- 
θησά σοι τῆς δωρεᾶς , ovx ἐπὶ τῷ ἀφαιρεϑῆναι τῆς γυ- 
ψαιχὸς, οὐδὲ γὰρ ὃ voubg ταῦτα βούλεται: οἷς τὸ βμονο- 

" μαχεῖν ἐξ ἀνάγκης περιστρέφεται οὐχ ἔτι σώζει τὸ πά- 
ϑος, ἀλλὰ δεῖ μᾶλλον πλεονάζειν ** τὸ πάϑος" διὰ μὲν 45 
τοῦ λόγου φασχόντος τοῦ τραυματίου ἐϑέλειν μονομα- 
χεῖν, πειρωμένου δὲ διὰ τοῦ πάϑους δυσωπεῖν, ὡς μήτε 
τῆς γυναικὸς ἀφαιρεϑῆναι, μήτε εἰς μάχην ἐλϑεῖν.. 

LI 

“Σωπάτρου. ᾿Ἄκύλας δὲ τούτων μὲν ἐπιλαμβάνε- 
ται" ὅτι τῷ δικανικῷ περιληπτιχῷ ὄντι τοῦ τε ἡϑικοῦ 20 

χαὶ παϑητικοῦ ἀντιδιαιρεῖται ταῦτα" ἔπειϑ᾽ ὅτι τὸ πανη- 

γυρικὸν οὐδέποτε χαϑ'᾽ αὑτὸ ἐμπίπτον ἐν ζητήμασιν, ὡς ᾿ 
μόνον παραλαμβάνεται ἐνταῦϑα᾽ “τά τε “συμβουλευτρκὰ 
παρεῖται πολλαχοῦ εὑρισχόμενα, διόπερ αὐτὸς ἑτέρως δι- 

αιρῶν φησιν" τῶν ζητημάτων τὰ μὲν εἶναι due, τὰ 25 
δὲ παϑητιχα" τὰ δὲ πραγματιχκὰ, τὰ δὲ μιχτά" ταῦτα 
γὰρ ἐν διχανικοῖς τε χαὶ συμβουλευτικοῖς εἴδεσι λόγων 
εὑρίσχονται" ἱστέον δὲ, ὅτι εἶδος χαλοῦσιν οἱ τεχνιχοὶ 
ὁμωνύμως χαὶ τὴν ἰδέαν χαὶ τὸ εἶδος τῆς ῥητορικῆς" 
τουτέστι τὰ τρία εἴδη αὐτῆς" ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ 30 

41 Ald. στέγοντες. 1? Ald. ἀτρότῳ. 45 Ald αἰτεῖν. 

et 1. 11, προτοτύπως. 14 Ald. πλεονάζει. 
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στεφάνου τὸ μὲν εἶδος δικανικόν ἔστιν, ἡ δὲ ἰδέα πανη- 
γυρική" ἐπειδὴ περὶ εὐνοίας ὃ ἀγών τινὲς δὲ καὶ συμ-- 
βουλευτικὴν ἰδέαν φασί" 15 ψεῦδος δέ" πανηγυριχὴ 52 
ἰδέα, τὰ συμβουλευτιχὰ ἐξετάζεται" φρόνημα καὶ σεμνό- 

δτητα τοῦ προσώπου περιτιϑέντος ἑαυτῷ, ἵνα xoi πείσῃ" 
ὑποτίϑεται δὲ ὃ αὐτὸς Μηινουχιανὸς καὶ τρόπους ζητη- 
μάτων τέσσαρας" ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδοξον, ἀμφί- 
δοξον᾽ τοῦ ἐνδόξου παράδειγμα τόδε" μετὰ τὰ ΜΜηδιχᾶ 
᾿4ϑηναῖοι περὶ τῆς προπομπείας δικάζονται" καὶ εἰχότωρ 

40 εἶπεν ἔνδοξον τοῦτο" ὅπου xol τὰ πρόσωπα ἔνδοξα xol 

τὰ πράγματα oU γὰρ ἀρχεῖ τὸ πρᾶγμα χαταμόνας 36 
73 ἔνδοξον ποιῆσαι τὴν ὑπόϑεσιν" οὐδ᾽ αὖ τὸ πρόσωπον 

ἰδέα, ἀλλὰ μέρος τῆς ὑποϑέσεως, τί οὖν εἰ μὴ ὡρισμέ- 

yov εἴῃ τὸ πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀόριστον, πῶς γνωσόμεϑα εἰ 
15 ἐνδόξου προσώπου τὸ ζήτημα" τὰ γὰρ ἀόριστα τὴν ὕλην 

οὐ δείκνυσι" ῥητέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τῶν ἀορίστων ix τῆς ' 
τῶν πραγμάτων περιστάσεως χαὶ ἡ τοῦ προσώπου δόξα 
δείκνυται x&v» ἀόριστον ἢ. ᾿Αδόξου δὲ παράδειγμα τόδε, 
πορνοβοσχὸς τίϑεται ταῖς ἑταίραις τῶν μουσῶν τὰ ὄνό-- 

20 ματα, καὶ κρίνεται ἀσεβείας" ἐνταῦϑα γὰρ ἄμφω ἄδοξα" 
καὶ εἰ τρόπον τίϑεται τὸ ἄδοξον, διὰ vi ἐν τοῖς ἀσυ- 
στάτοις αὑτὸ ἠρίϑμησεν" εἰ γὰρ λυμαίνεται TI] συστάσει" 
πῶς παραλαμβάνει αὐτὸ ἐν τοῖς τρόποις τῶν προβλη- 
μάτων ὡς συνιστάμενον" λέγομεν ὅτι ἐν τῷ ἀσυστάτῳ 

48 δεὶ προσυπαχούειν τὸ πάνυ ἄδοξον" ἔπειτα ἐπὶ μὲν τῶν 
συνεστηκότων δεῖ ἀχολουϑεῖν τὴν 17 τοῦ πράγματος 
ἀδοξίαν τῇ τοῦ προσώπον καὶ ἀμφόϊερα ἄδοξα" καὶ 
γὰρ ἡ ἀκολουϑία ἡ πρὸς ἄλληλα ποιήσει τὸ συνεστώς" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀσυστάτων, δεῖ τὸ μὲν πρᾶγμα ἄδοξον εἶναι" 

30 τὸ δὲ πρόσωπον ὡμολογημένον ὡς ἄτιμον, ἵνα ἡ πρὸς 
ἄλληλα διαφορὰ τὸ ἀσύστατον ἐργάσηται" οἷον ἐχμισϑώ- 
σας τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα καὶ τὸν μισϑὸν οὐκ ἀπο- 

15 Ald. φησί. 1, 9. Ald. προπομπίας. Ven. p. 182. not. προ- 
πομπείας. 16 Ald. κατὰ uóvag. 17 Ald, τῇ. 
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λαβὼν δικάζεται τῷ μισϑωσαμένῳ" ἐν μὲν γὰρ τούτῳ 

τὸ πρόσωπον οὐκ ἔστιν ὡμολογημένον ἄτιμον, τὸ δὲ 

σιρᾶγμα ἄδοξον" διὰ τοῦτο γὰρ οὐ συνίσταται" οὗ γὰρ 
δόξει λόγον ἔχειν τὸ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκά τινα pua oos 
xal μισϑὸν ὑπὲρ τῆς ἀλόγου πράξεως ἀπαιτεῖν" εἰ μέν- ς 
τοι δοίης ἑχάτερα ἄδοξα συνίσταται" τοῖς γὰρ ἀδόξοις 
πρέπει τὰ ἄδοξα πράττειν" ἐπεὶ χαὶ οἰχεῖον τοῖς ἀδόξοις 
τὸ ἄδοξον᾽ καὶ ἐν τούτῳ γὰρ, ὅτι αἰσχρὸς ὧν ὃ πορνο- 
flooxóg xol αἰσχρὸν τι διαπράττεται , οὐχ ἔστιν. ἀπωϑή-. 
σασϑαι τὸ κατηγορούμενον ὡς ἀπιστον" ἴσως δὲ χαὶ 10 

συνηγόρους προσήχει διδόναι τῷ πορνοβοσχῷ, ὡς ἀτίμῳ 

καὶ μὴ ἐξὸν αὐτῷ λέγειν. Παραδόξου παράδειγμα" πένης 
χαὶ πλούσιος ἐχϑροί" κατεγνώσθη 0 πένης ϑανατῳ" ix- 
δίδοται τῷ δημίῳ, πείσας ὁ πλούσιος τὸν δὲ μιον ταλάν- 
του ἀπέχτεινε χαὶ φόνου φεύγει" ταῦτα τοίνυν ἔοιχε χοι- 15 

γοῖς τόποις xal χαταφορῷᾷ, οὐδὲ γὰρ ἄδοξον το πρόσω - 

sov καὶ ἀπὸ τῆς πράξεως ἄδοξον παρασκευάζεται" διὸ — 
καὶ παράδοξον χέχληται" τὸ μὲν γὰρ πρᾶγμα δυσωπεῖν 
οὐ δύναται, πρέπεε δὲ αὐδαμῶς τῇ περὶ τοῦ προσώπου 
τύχῃ᾽ πάντα γὰρ παράδοξα" τὸ αἰτῆσαι οὕτω παρά- 30 
δοξα xal ἀναιδῆ περὶ αὐτὸν οὐκ ὄντα ἄδοξα" καὶ τὸ 
τὸν δῆμον ἀπονεῦσαι ἐπὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. ᾿Αμφιδόξου 
δὲ παράδειγμα" στρατηγὸς προέστησε τοὺς αἰχμαλώτους - 
τοῦ οἰχήματος xci χρίνεταε δημοσίων ἀδικηματων" ἐπὶ 
τούτων τὴν ἄγαν καταφορὰν ἐμποδίζει τὸ πρόσωπον 25 
ἔνδοξον Ov: καὶ χρὴ πρότερον ἀπὸ τῆς πράξεως διαβε- 
βλημένον αὐτὸν ἐπιδεῖξαι" εἰϑ᾽ οὕτως ἠρέμα ἐπιτείνειν 
xal τὸν χατὰ τοῦ προσώπου λόγον" διὰ τοῦτο γὰρ ἀμ- 
φίδοξον" ἐπειδὴ τὸ μὲν “πρόσωπον ἔνδοξον, τὸ δὲ πρᾶγμα 

ἄδοξον" διαφέρει δὲ τοῦ ἀσυστάτου, ἐχεῖ γὰρ τὸ ἄδοξον 50 

λέγομεν, ὅτι πάνυ τὸ πρᾶγμα ἄδοξόν ἐστιν, ἐνταῦϑα 

δὲ οὐχ ὁμοίως" πῶς γὰρ ὅμοιον γυναῖκα ἰδίαν μισϑοὺν 

καὶ αἰχμαλώτους προστῆσαε oci ματος. 
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Τὰ μὲν γὰρ εἴδη xal τοὺς τρύπους διὰ τοῦτο μανθάνομεν δήπον, 
ἵνα ταῖς οἰκείαις ἰδέαις τῶν λόγων χρώμενοι τὰ προβλήματα 

ἢ μελετῶμεν. 

Μαρχελλίνου. Τὰ εἴδη φησὶ χαὶ τοὺς τρόπους" 

δ τοῦ μελετᾷν ἕνεχα κατὰ λόγον τὰ ζητήματα, χαὶ μὴ 

ἀνοιχείαν τὴν ἰδέαν xal τὴν ἐξαγγελίαν ποιεῖσϑαι TOU 
λόγου μανϑανωμεν" οὐχοῦν ἀκολούϑως χρὴ πρῶτον μαν- 
ϑάνειν τὸ εἶδος τῶν ζητημάτων" καὶ τὰς στάσεις καὶ 

τὰς διαιρέσεις τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, xoi οὕτω περὶ 

40 ἰδέας * ζητεῖν" οὔπω δὲ εἰδότας τὴν στάσιν χαὶ τὴν 

διαίρεσιν, ὅπερ τοῦτο μόνον τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεταε, 
οὐ δυνατὸν τὰ εἴδη μαϑεῖν καὶ τοὺς τρόπους" ταῦτα δὲ 
τὰ εἴδη Διονύσιος χαραχτῆρας χαλεῖ" τὰ πανηγυριχὰ, 

74 ἡϑικὰ, παϑητικὰ, συμβουλευτικὰ, puxra* δεῖ οὖν τὸν 
45 μελετῶντα γνῶναι xci μαϑεῖν, πότερον πανηγυρικῆς 

ἰδέας τὸ προκείμενον ἢ ἑτέρας" ἵνα πρὸς TO ὑποκείμε- 
yov τοῖς λόγοις χρήσηται xoi πρὸς τοὺς τρόπους ὁμοίως, 
xci μὴ διαρϑείρῃ τοῦ ζητήματος τὴν ἀληϑῆὴ μορφήν. 

40 Οἷον δικανικῶς τὸ δικανιχὸν καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικὸν 
καὶ ἐπιδεικεικῶς τὸ ἐπιδεικτικὸν, καὶ ἕκαστον ὡς προσήκει 

᾿ πρφσφόρως τοῖς ὑποκειμένοις, 

«Ρ 2 , Dd , € 

“Συριανοῦ. ἔπισημαίνονταί τινες τῷ χωρίῳ ὡς 

οὐχ ὀρϑῶὼς ἔχοντι" οὐ yaQ παντῶς TO διχανιχὸν εἰδὸς 

45 τοῦ λόγου xol δικανιχῶς ἐξενεχϑήσεται" ὃ γοῦν Anuo- 
σϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου, δικανικωτάτῳ τῶν λόγων 

ὄντι, πανηγυρίζει, * τῇ λαμπρότητι τῶν οἰχείων ἐναβθρυ- 
voutvog πολιτευμάτων" ? xoi ᾿Ισοχράτης συμβουλευτιχὸν 
τ , , ^ 3 - 

εἰδος λόγου διαπλέχων, πανηγυρίζειν πανταχοῦ, «Ἀττικῶν 

4 Ald. ἰδέαν. 

4 Ven. πανηγυρίζων πεφώραται. 2 Ald. πεπολιτευμάτων; 
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ἀνδραγαϑημάτων ὃ μνήμῃ ; ἐροῦμεν οὖν ὅτι τοῖς ἀχρι- 
βῶς x χατανροῦσιν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν 4 ὁ τεχνογράφος φαίνεται 
ἡμαρτικώς" εἰ γὰρ xol πανταχοῦ 7 πανηγυρικὴ d xo- 
ταμίγνυται ὕλῃ τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἀλλ᾽ οὖν τῶν 
οἰκείων ἰδεῶν τοῖς προχειμένοις εἴδεσιν οὐδαμῶς ἀφί- 5 
στανται Δημοσϑένης καὶ ᾿Ισοχράτης" ἀλλ᾽ ὁ μὲν τῇ ἕξ 
δεινότητι χαὶ τραχύτητι, ἤδη δὲ καὶ γοργότητι πολλὴ 
χεχρημένος, δικανικῶς χομιδὴ τὸ διχανιχὸν xol πανη- 
γυρίζειν δοχῶν ὁ δαιμόνιος 6 ἀπεργάζεται" ὃ δὲ τοῦ 
προσήχοντος πανταχῆ τῷ συμβουλεύοντι στοχαζόμενος 10 
ἤϑους σεμνότητα τε xol λαμπρότητα μεταδιώχων, ci? 
μάλιστα τοῦ κατὰ συμβουλὴν ἀξιωματιχοῦ εἰσιν ἀπερ- 
γαστιχαὶ, συμβουλευτιχῶς τὸ συμβουλευτικὸν διὰ πανηγυ- 
ριχῆς ἰδέας περαίνει" ov γὰρ ἡ τῆς ὕλης ἐπιπλοκὴ ἀλλοιό- 
τερον ἀπεργάζεται τὸ εἶδος" ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν ? ἐξ ἀρχῆς ὃ 15 
τεχνίτης ἐπιϑεῖναν τῷ λόγῳ πρόσφορον εἶδος βουλεύσεται, 
τοῦτο χαὶ τὴν ὕλην ἐξ ἀνάγκης ἑπομένην δημιουργεῖ, 
χαϑάπερ οἵ τε πλάσται καὶ oi γραφεῖς. 15 

Σωπάτρου. Οὐχ ἀχριβὼς ἐνταῦϑα λέγει" οὐ γὰρ 
ἀεὶ τὸ διχανικὸν δικανικῶς μελετᾶται, τὸ μὲν γὰρ πρό- 
βλημαὰ. ἐστι τοῦ δικανικοῦ εἴδους" πανηγυρικοῦ δὲ ἡ ἰδέα, 20 
τουτέστιν ἡ ἐξαγγελία καὶ ἡ ποιὰ φράσις. Διαφέρει δὲ 
εἴδους ἡ ἰδέα" καϑὸ τὸ μὲν εἶδος ἀπὸ γένους τέμνεταε, 
ἡ δὲ ἰδέα ποιότης ἐστὶ τῆς φράσεως" οἷον σφοδρότης, 

8 Ald. ἀνδραϑημάτων. Ald. et Par. μνήμη. Ven. μνήμῃ. 
4 Ald, ὁδοτιοῦν. 5 Ven. τὴν πανηγυρικὴν ἐγκαταμίγνυσιν ὕλην 

τοῖς προειρ. λόγοις ̂ ̓Ισοχρώτης τὲ καὶ Δημοσθένης ἀλλ᾽ οὖν τῶν 

οἰκείων — — ἀφίστανται" ἀλλ᾽ ὃ μὲν τῇ δεινότητι πανταχοῦ καὶ 

γοργότητι, ἤδη δὲ τῇ τραχύτητι πολλὴ κχέχρ. 6 Ven. δαιμονίως. . 

7 Ald. ἃ. Par. of. Ven. oín:g. — 8 Ven. addit: εἶδος, — 9 ἂν ex 
"Ven. inserui. 10 Ven. addit: τὸ δὲ ἐνδόξως τὰ ἔνδοξα ἐξ ἑνὸς 

τὴν τῶν προειρημένων τεσσάρων τρόπων ἐργασίαν δηλοῖ. 
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ταπεινότης, τραχύτης, λαμπρότης" πλὴν ἔσϑ᾽ ὅτε xoà 
τὸ εἶδος ἀντὶ τῆς ἰδέας λαμβάνεταε" δικανικὸς δὲ ὃ 
περὶ στεφάνου" xal γὰρ ζητεῖται xol ἀμφισβητεῖται, 
εἰ ἄξιος στεφάνου ὃ Δημοσθένης, ἢ μὴ, ἀλλὰ χαὶ oi 

δ φιλιππιχοὶ συμβουλευτιχοὶ ὄντες, εἰ χρὴ ἀμφιχτύονα 
Φίλιππον ποιῆσαί, πανηγυριχῶς μελετάταρ᾽ xol γὰρ πο- 
λύς ἐστιν ἐνταῦϑα Δημοσθένης κατὰ Φιλίππου δημη- 
γορῶν, ἀλλὰ καὶ ὃ πρὸς “επείνην δικανικὸς 12 ὧν τῷ 

εἴδει, μικτὼς μελετάται" συμβουλευτικῶς gus xal πανη- 

40 γυριχῶς" γίνεται δὲ τοῦτο χαὶ διχανεκῶς" μελετᾶται τὸ 

συμβουλευτιχὸν, ὅτε ἐναντιοῦνται ἡμῖν συμβουλεύσουσιν 
ἢ νόμος, ἢ ψήφισμα ἢ τι τῶν ἐν ῥητοῖς" δεῖ δὲ τὸν 
μὲν συμβουλεύοντα ἤτοι τὸν συμβουλευτιχὸν ἐπιδειχνύ- 
μενον λόγον, πανταχοῦ φαίνεσϑαι ϑαῤῥοῦντα" καὶ τοῖς 

15 λόγοις τὸ μεῖζον ἐνδεικνύμενον" ov γὰρ ἀνέξαι τις συμ- 
βούλου ταπεινοῦ γενομένου xol μηδὲν χρεῖττον ἐπιδειχνυ- 
μένου" τὸν δικαζόμενον δὲ τοὐναντίον ταπεινὸν καὶ μη- 
δὲν φρόνημα ἔχοντα, ἀλλὰ τὰ ζητήματα ταπεινῷ λόγῳ 
ἤτοι ἐσχνῷ χαραχτῆριε μεταχειρίζεσθαι" τὸν δὲ ἐγκωμιά- 

20 ἕοντα ἐμπομπεύειν τοῖς ἔργοις, ἐπιδεικτικῶς τοὺς λόγους — 
μεταχειρίζεσϑαι" ἰστέον δὲ ὅτι δικανιχὸς χαραχτήρ ἔστιν 
ὃ ἰσχνὸς, καὶ λεπτὸς καὶ πυχνὸς, καὶ συλλογιστικὸς, ὡς 

καὶ αὐτός φησιν ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν, OU χαὶ παράδειγμα 
ὃ χατὰ ᾿Αριστοχράτους, πανηγυρικὸς δὲ ὃ πομπικχὸς καὶ 

$5 λαμπρὸς πανταχοῦ καὶ ἐπιδεικτιχός" ὃς οὕτως εἴρηται 
ἀπὸ τοῦ ἐπιδειχνύναι χαὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ φαῦλα ἑχά- 
στου" συμβουλευτιχὸς δὲ ὃ μετὰ πεποιϑήσεως xal ϑαρ- 
σους τὸ μεῖζον ἐνδειχνύμενος. 

75 Μαρκελλίνου. δΔικανικὸν λέγει ἐνταῦϑα τὴν δα 

80 χανιχὴν ἰδέαν, οὐ τὸ εἶδος" δῆλον δὲ ἀπὸ τοῦ λεγομέ- 
yov' οὗ γὰρ πρὸς τὸ, εἶδος ἡ ἰδέα" ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ 

; στε- 

11 Ald. ϑικαγικῶς ὧν τῶν. 



EIS XTAXEIX 19 

στεφρεζνου διχανικοῦ ὄντος *? εἴδους, οὐχ ἔστιν ἡ ἰδέα 
δικανεχὴ, ἀλλὰ πανηγυρική" αὐτίχα καὶ τῶν συμβου:- 
λευόντων τινὰς ὁρῶμεν ἑαυτοὺς ἐγκωμιάζειν ὑπομείναν- 
τας καὶ φορτικὸν τι ποιοῦντας τῷ σεμνύνειν τὰς ἑαυ- — ' 
τῶν γνώμας" ὥσπερ ὁ Περικλῆς πεποίηται τῷ Θουχυ- δ 
δίδῃ λέγων" καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσϑε. Ἔστι 
τοίνυν τὸ μὲν εἶδος συμβουλευτικὸν, ἡ δὲ ἰδέα πανηγυ- 
Qux5^ ἢ γὰρ χρεία πεποίηχε τὸν ἔπαινον" δεῖ γὰρ ὡς 
ἐπίσταν σεμνότητος τῷ συμβούϊῳ, ἵνα καὶ δυνηϑῇ δυσω- 
σιῆσαε" καὶ ᾿Ισοχράτης ἐν ταῖς παραινέσεσιν ὁμοίως ἑαυ- 10 
τὸν ἐπαινῶν φαίνεται λέγων". ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦν- 
τας ἐπανορϑῶ ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πανηγυριχῷ εὑ- 
ϑὺς. ἀρχόμενος σεμνότητα ἑαυτῷ xal Oyxov καὶ φρόνη- 
μα περιτίϑησιν" ἐξ ἐπιτιμήσεως γὰρ ἄρχεται ἐνδόξων 
προσώπων" τῶν γὰρ ἐξ ἀρχῆς τοὺς ἀγῶνας καταστησᾶν- 15 

των φησὶ ϑαυμάξειν, ὅτι τὴν τοῦ σώματος ἄσχησιν 
ἄϑλων ἠξίωσαν, μόνος δὲ ὃ Δημοσϑένης ἐξαρχεῖ πρὸς 
τὸ τοιοῦτον" ἐν γὰρ τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου διχανικοῦ 
ὄντος εἴδους ἐγχωμιάξει ἑαυτὸν καταλέγων τὴν πολι- 
τείαν, καὶ τριηραρχίας ἑαυτοῦ καὶ εἰσφορὰς καὶ λει- 20 
τουργίας ἑτέρας" ὥστε διὰ τὸ φορτικὸν καὶ προϑερα- 
πείᾳ κέχρηται, λέγων" τούτων τοίνυν ὁ μέν ἔστιν πρὸς 
ἡδονὴν, τούτῳ δέδοται" ὃ δὲ πᾶσιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
ἐνοχλεῖ, λοιπὸν ἐμοί" ὥστε οὐ πρὸς τὼ εἴδη τῆς δητορι- 

κῆς ἡ ἰδέα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἰδέας μελετῶμεν τὴν δικανι- 25 
χὴν. ἐδέαν δικανικῶρ᾽ τὴν πανηγυρικὴν πανηγυρικῶς" εἶ 
δέ τις ἀντιϑῇὴ ἡμῖν" διὰ τί ἐν τῷ κατὰ Μειδίου λαμ- 
προῦ ὄντος τοῦ προσώπου, δέον ἡϑικῇ ἰδέᾳ χρήσασϑαι, 
χαταφοριχῶς εἶπεν, λεκτέον, ὅτε ὀργιζόμενος διὰ τὰς 

πληγὰς καὶ ϑαῤῥδῶν τῇ τοῦ δήμου χειροτονίᾳ κατέδρα- 30 
ue ὥστε δι’ αἰτίαν οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τοῖς 

& 

12 Scribendum videtur ὄνεν h. L et paullo post 1. 19. 
Rhetor. 1V. , 18 

- 
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λόγοις καταφορικώτερον ἐχρήσατο" ἡμαρτῆσϑαι δὲ νομέ- 
' ζουσι τῷ τεχνικῷ εἰπόντι καὶ συμβουλευτικχῶς τὸ συμ- 

βουλευτικόν" ὡς γὰρ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ῥητορικῆς, οὕτω 
xal τὰς ἰδέας ὁρίσασϑαι αὐτόν φασιν᾽ ἀλλὰ λέγομεν, 

por, τὴν συμβουλευτικὴν φησιν ἰδέαν, συμβουλευτικῶς 
μελετητέον, τουτέστε μετὰ φρονήματος, πρὸς γὰρ τὴν 
ὕλην δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἰδέα, 

τοὺς δὲ μή πὼω περὶ ψιλῆς τῆς εἷς τὰ λεγόμενα κεφάλαια. .διαιρέ- 
σεως * τῶν ζητημάτων ἐπεσκεμμένους, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο τὰς λεγομέ- 

40 νας στάσεις τῶν προβλημάτων εἰδότας, ἀμήχανον δήπου τῶν προει- 
ρημένων τε καλῶς γινώσκδιν" διδάσκει οὖν πρό 32 γε ἐκείνων τὸν 
περὶ ἰδεῶν λόχον, καὶ πάντη ἀνόητον, ἄλλως τε κῶν ἐπιχειρήσωμέν - 

τι λέγειν nei. αὐτῶν νῦν, πλείων ἂν ἡμῖν ὃ τοῦ παρέργον λόγος 
ἢ τοῦ ἔργου γένοιτ᾽ ἄν. 

45 Συριανοῦ xai Zionaroov. Οἶδε τοῦ πολιτιχοῦ 

λόγου τὰ μὲν μέρη ? ὡς τὰ πέντε ἐχεῖνα, προοίμιον, 
διήγησιν, ἀντίϑεσιν, λύσιν, * ἐπίλογον" τὰ δὲ κεφάλαια, 
ὡς τὰ στοχαστικά" τὰ ἀντιληπτιχὰ, ἅπερ τοῖς μέρεσι 
τοῦ λόγου συμπλέχονται" λεγόμενα δὲ ταῦτα 5 καλεῖ διὰ 

20 τὴν πολυωνυμίαν, oí μὲν γὰρ συμπεράσματα αὐτὰ xa- 
λοῦσιν, οἱ δὲ ἐπιφορὰς, οἱ δὲ ζητήματα, οἱ δὲ περιεχό- 

μενα" τὰ μερικώτερα τοίνυν ἀγνοοῦντας 5 πρὸς τὴν τῶν 
ὁλικωτέρων τρέπεσϑαι' ζήτησιν, ἅπερ ἐστὶ 7 τὰ τε εἴδη 
χαὶ οἱ τρόποι, παντελῶς ἀνόητον. ὃ 

25 Μαρκελλίνου. Τρίτην ἀποδίδωσιν αἰτίαν τοῦ 
μὴ περὶ ἰδεῶν διαλαβεῖν τανῦν" μίαν μὲν, ὅτι δεῖ mu 

4 διαιρέσεως τῶν ζητ. — — ἔργου γένοιτ᾽ ὧν Ven,om. 3 
Ald. πρός. 3 Ald. τὰ μέρει. ex Ven. et Par. recepi μὲν μέρη. 

Ven. rà μὲν μέρη καλούμενα, ὡς τὰ πέντε ἐκεῖνα τὰ πολυϑρήλυτα 
(sic.) 4 Ven. xal ἐπί. 5 Ven. αὑτά, — 6 Ald. àyvoov»- 

τες. 7 Ven. εἰσί. 8 Ven. add. φησι. 
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ro» τὴν διαίρεσιν ἐπιγνῶναι τῶν χεφαλαίων σαφῶς, καὶ : 
τὴν στάσιν ἥτις καϑέστηχε καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ 
πράγματα, πρὸς οὶ ἀνάγχη τοὺς λόγους ἐπενεγχεῖν" ἀμή-' 

χανον γὰρ, τὸν μὴ πρότερον ἐγνωκότα ταῦτα, ἐχεῖνα 

μαϑεῖν. Δεύτερον δὲ ὅτε οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ περὶ 5 

τούτων εἰπεῖν" ἢ γὰρ μικρὰ περὶ αὑτῶν εἰπόντες ἀτε- 76 

λῆ, φησι, τὸν λόγον ἐάσωμεν, ταὐτὸν Μινουχιανῷ πα- 

ϑόντες" εἰς αὐτὸν γὰρ τὸ πάντη ἀνόητον αἰνιττόμενος 
λέγει" ἢ σαφῶς περὶ αὐτῶν εἰπεῖν βουλόμενος περιττόν 
τι καὶ ἀπειρόκαλον ὑποίσομεν πέρα τοῦ δέοντος τὸν λό- 10 
yov ἐχτείναντες᾽ ἀμφότερα δὲ τοῦ δέοντος ἁμαρτάνει 
καὶ τοῦ χαλοῦ. Τρίτην δὲ ὅτι τὸ περὶ ἰδεὼν ἐντελέστε- 
Qóv ἐστι τοῦ περὶ διαιρέσεως" ἄτοπον δὲ τὸ ἐντελέστερον 
πρὸ τοῦ ἀτελεστέρου διδάξαι" “διὸ περὶ τούτων tig αὖϑις, 
εἰπεῖν ἀναβάλλεται . Ἰστέον δὲ, ὅτι τὰς λεγομένας ord- 15 
σεις φησὶν , 0U γὰρ συντίϑεται ἹΜινουχιανῷ “τὴν στάσιν 

ἀπὸ τούτου εἰρῆσϑαε. ἐτυμολογοῦντι, ἀπὸ τὴς γενικωτέρας 

ἐν ταῖς πόλεσι στάσεως, χαὶ διὰ τοῦτο εἶπεν τὰς λεγομέ- 
γας στάσεις, ἀντὶ τοῦ ὁμωνύμως λεχϑείσας" ἄλλοι δὲ 
λεγομένας ἀντὶ τοῦ οὐχ οἷδα πῶς τὸ. ὄνομα τοῦτο ἐχού-- 20 
σας" ὡς δῆλον καὶ ἀπὸ τῶν ἑξὴς ἀφ᾽ ὧν φησιν" ὅϑεν 
μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, ἀντὶ τοῦ οὐ περιεργάζομαι, πόϑεν 
εἴρηται τὸ ὄνομα. 

Ἰπραγματείας γὰρ ἰδίας, καὶ οὗ σμικρᾶς εἰ μὴ καὶ τῆς μεγίστης 25 
xai τελεωτάτης ἐστὴν ὃ περὶ τε τῶν ἰδεῶν τοῦ λόγου καὶ τῆς χρή- . 
σεως αὐτῶν ἑκάστης λόγος" νῦν * οὖν περὶ ἐκείνης τῆς διαιρέσεως 

λεκτέον τῆς εἰς τὰ κεφάλαια, 

Συριανοῦ. Σφόδρα * τὴν περὶ ἰδεῶν "ἀνυμνεῖ 
πραγματείαν, ὡς ἕξεως ἤδη ἐπιστημονικωτέρας t6 καὶ t&- 50 

9 Ald. αὐτόν. ᾿ 
4 Νῦν οὖν περὶ ἐκείνης — — — κεφάλαια Ven. om, — 2 'Ei- 

κότως σφόδρα Ven.. 

13.. 

^ 
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λεωτέρας * δεομένην" πρός τὸ τὴν ἐπίγνωσιν αὐτῶν xol 
μάλιστα πρὸς τὴν εὔκαιρον χρῆσιν ἑχάστης" ἀλλ᾽ ἵνα 
μὴ τὸ τοῦ ὀνόματος ξένον 4 ἀγνοοῦντας καταλίπῃ τοὺς 
ἀχροατὰς, ἀναγκαῖον εἰδέναι, ὡς ἑπτὰ φησιν, εἶναι τὰς 

p γενιχωτέρας ἰδέας, σαφήνειαν, μέγεϑος, κάλλος, γοργό- 

τητα, ἦϑος, ἀλήϑειαν, δεινότητα, ἑχάστην δὲ τῶν ἰδεῶν 
τούτων ἐν ὀχτὼ τούτοις ϑεωρεῖσϑαε, ἐννοίᾳ, λέξει, μει. 
ϑόδῳ, σχήματι, κώλῳ, συνθήχῃ, ῥυθμῷ καὶ ἀνα. 
παύσεις 

40 Μαρκελλίνου. Τὸ διδάξαι ποίᾳ χρηστέον ἐδέᾳ 
καὶ ποίοις μετασχηματισμοῖς, olov τῇ σφοδρότητι, τῇ 
τραχύτητι, τῇ λαμπρότητι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ᾿ Πρῖον 

. δέδος λογοποιεῖ καϑαρὰν ἔννοιαν, ἀνάπαυσιν, ἀφέλειαν, 
χαϑαρότητα, ἃ τῇ περὶ ἰδεῶν βίβλῳ διεξέρχεται" τὸ οὖν 

45 εἰπεῖν, τίς ἑκάστῃ " αὐτῶν ἡ χρεία καὶ πότε χρηστέον xoi: 
πῶς, OV τῆς τυχούσης πραγματείας" πολλάκις γὰρ ἀπὸ 

τοῦ ᾽σφοδροῦ μεταφέρομεν πρὸς τὴν χρείαν τοὺς λόγους" 
ὁ y οὖν Δημοσθένης τὴν βραδυτῆτα καὶ ἄλλα πολλὰ 
διαβάλλων, ἐπειδὴ εἶδεν τὴν σφοδρότητα μιχροῦ δεῖν 

40 τὸν χαιρὸν καὶ τὸ $ γρήσιμον ὑπερβαίνουσαν, ἀναχγα- 
yuv ἑαυτὸν ἐπὶ τὰ τῶν προγόνων χατορϑώματα, μετα- 
φέρει μὲν ἀπὸ τῆς σφοδρότητος τὸν λύγον" ἀναλαμβά- 

γει δὲ τοὺς ἀχούοντας σὺν ἡδονῇ, τῆς παλαιᾶς 7 ὑπο- 

μιμνήσχων εὐδοξίας. 
' ss; ᾿Σωπάτρου. ᾿πανῆλθεν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ 
^ συγγράμματος" ὑπόϑεσις δέ ἐστιν αὐτῶν ὡς πολλάκις 

εἴπομεν περὶ τῶν στάσεων καὶ τῆς εἰς τὰ κεφαλαια 
διαιρέσεως αὐτῶν. 

5 Ven. τελειοτέρας. 4 Vén. τέλεον ἀγνοοῦντας xata my τοὺς 

ἀκροωμένους, ἀν. εἰδέναι" ἑπτὰ μὲν φησι τὰς γενικωτάτας ἰδέας — 

— — ἑκάστην δὲ τῶν ἰδεῶν ἐν ὀκτὼ τούτοις φησι ϑεωρεῖσϑαι --- — 

συγϑήκῃ, ἀναπαύσει, óvOug. — 5 Ald. ἑκάστη. 1. 19. Ald. σφοδρο- 

τάτην. 6 ΑΙὰ.τόν. 7 Ald. πολιᾶς. Par. παλαιᾶς. 
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Διαιρήσει τοίνυν ὀρϑῶς ὃ τήν τὸ διαφοράν καὶ τὴν δύναμιν τῶν τε 
προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων καὶ ἔτει τὴν λεγομένην στάσιν 

ἐπιγνοὺς *. τοῦ ζητήματος, 

ΣΣυριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Τεχνικῶς πάνυ τὰ 
διά πλειόγων εἰρημένα συντόμως ἐπαναχεφαλαιοῦται, τὴν 
γὰρ διαιρετικὴν τῶν ζητημάτων ἐπιστήμην μόνῳ προσεῖ- 
vci qu? τῷ τὴν διαφορὰν ἀχριβῶς ἐπεσχεμμένῳ τῶν 
τε προσώπων πρὸς πρόσωπα χαὶ πραγμάτων πρὸς πρά- 
γματα, καὶ τὴν ἕχαστου δύναμιν, τουτέστι τὴν εὐπο- 
οἷαν ἣν παρέχει τοῖς ξητήμασι xol τὴν στάσιν" ? olov 
ἐπὶ niv τῶν προσώπων πόσην ὕλην ἔχει τὰ χύρια καὶ 
τὰ προσηγοριχὰ, καὶ τὰ ἄλλα, καὶ τὶ διενηνόχασιν ἀλ- 
λήλων" ἐπὶ δὲ τῶν. πραγμάτων σχοπεῖν δεῖ τὸ κρινόμε- 

yov, εἰ αὑτοῦ τοῦ φεύγοντος ποίησαντος iyxelovuévov 
ἢ ἑτέρου πράξαντος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" μετὰ 
δὲ τοῦτο καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι γρὴ, οὐ γὰρ πάντα τὰ 
ζητήματα μιᾶς ἐστι στάσδωφ. Εἰδότες. γὰρ τὰ ἐξεταζό- 7. 
μενα, καὶ μὴ, τῶν Tt προσώπων xol τῶν πραγμάτων 

καλῶς τῇ διαιρέσει χρησόμεϑα" ἂν γὰρ τὰ πρόσωπα τῶν 

ἐξεταζομένων ἢ; τὴν βούλησιν χαὶ τὴν δύναμιν ἅπερ 

ἐστὶ τῶν προσώπων ἐπιξητοῦμεν. , ἐὰν δὲ πράγματα, τὰ 

ἑπόμενα τοῖς πράγμασιν" οἷον τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 

μετάϑεσιν αἰτίας, ἀντίληψιν, πιϑανὴν ἀπολογίαν" ταῦ- 

τα γὰρ τῶν πραγμάτων ἴδια" καὶ naÀw ἐν ᾧ * ξητή- 

ματι ἀπὸ μόνων τῶν πραγμάτων συνίσταται ἡ ζήτησις, 
τὰ ἀπὸ τῶν πραγμάτων μόνα κινήσομεν κεφάλαια" ἐν 
ᾧ δὲ ἀπὸ μόνων τῶν πρρσώπων, τὰ ἀπὰ τῶν προσώπων 

4 Ven. εἰδὼς omisso sq. τοῦ ζητήματο. ἀδὅ 5 φησὶ Ven. om. 
ὅ Ven. addit: γνοὺς, TY λεγομένην καλεῖ διὰ τὸ πολυώνυμον πά- 

λιν, οἵ μὲν γὰρ στάσιν αὐτὴν καλοῦσιν, oi δὲ γενικὸν πρόβλημα, 

οἱ δὲ περιέχον, ὡς περιεκτικὴν τῶν οἰκείων κεφαλαίων, εἴγε καὶ πε- 

ῥιεχόμενα, ὡς ἔφαμεν, τὰ κεφάλαιά φαμεν. 4 Ald τῷ. 

5 

10 

48 

20 
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μόνα" ἔτι δέ, φησι, δεῖ καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι" ἀπὸ ydo 
τῆς στάσεως τῶν κεφαλαίων αἱ ἀποδείξεις τῶν πραγμαά- 
τῶν γίνονται" τινὲς δὲ τοῦτο ἐπανόρϑωσιν ἡγήσαντο. 
τῶν προχειμένων, οἷον τὸ εἰπεῖν καὶ ἕκαστον ὡς προσή- 

5 xe& προσφόρως τοῖς ὑποχειμένοις" διὰ γὰρ τούτου ἡνί- 

foro, ὡς οὐ τῷ εἴδει ? ἀχολουϑεῖ ἡ ἰδέα 5 πάντη, ἀλ- 
λὰ καὶ τῇ περιστάσει τοῦ ζητήματος. 

Μαρκχελλίνου. Πάλιν ὑπομιμνήσχει τῶν προτέ- 
ρων ϑεωρημάτων, τῆς τὸ τῶν προσώπων καὶ πραγμά- 

10 των διαφορᾶρ" καὶ τὸ χρήσιμον ἐχ τούτου ἀποφαίνεται, 

ὡς ἐχ τούτων τῆς στάσεως γνωριξομένης, ἥτις ἐστί, 

καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν χεφαλαίων φανερῶς ix τούτων 
εὑρισκομένης" εἰ γὰρ τὸ πολιτικὸν ζήτημα περὶ πρόσω- 
πα καὶ πράγματα γίνεται, ὁ τὴν τούτων ϑεωρίαν cxQt- 

45 fr παρέχων παρ᾽ ἑαυτῷ, δᾷον καὶ τὴν στάσιν ἐξ av- 
' τῶν εἴσεται xol τῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων ἐπιβαλεῖν ? 

δυνήσεται" ἔνια γὰρ τοῦ πραγματός ἐστι τὰ χεφαλαια" 
,“ἔνια δὲ τοῦ προσώπου" ὥστε ὁ τὰ πράγματα εἰδὼς καὶ 

τὰ πρόσωπα οἶδε καὶ τὰ ἐμπίπτοντα ἑχάστῳ ζητήματε 
20 χεφάλαια, καὶ τὴν λεγομένην στάσιν. 

Ὅϑεν μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, εἴτα ἀπὸ τοῦ στασιάζειν τοὺς ἄγω» 

γιζομένους, εἴτε ὅϑεν οὖν ἑτέροις ἐξετάζειν παρίημι. 

Συριανοῦ. Τὴν περὶ τὰς ἐτυμολογίας * λεπτολο- 
γίαν οἷδε γραμματιχοῖς ? μᾶλλον ἁρμόζουσαν, ov μὴν 

45 οὐδὲ τῆς τῶν ῥητόρων ἀπᾷάδουσαν πολυμαϑείας" * διὸ 
τὸ μέν τι περὶ αὐτῆς ἔφη" τὸ δὲ παραλείψειν 4 ἑτέροις 
φησίν" οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ στασιάξειν τοὺς ἀγωνιξομέ- 

5, Ald. εἴδη. 6 Ald. οἶδε. Par. ἢ ἰδέα. 7 Ald. ἐπιλα- 

Bst». 8 Ald. μεγαλομένην. 
1 Ven. ἐτοιμολογία. —— 2 Ven. inserit μὲν. — 5 Ven. πο- 

λυμαϑίας. — 4 Ald. παραλήψειν ἑκατέροις. correxi ex Ven. et Par, 



i 

ΕΙΣ XTAZXEIX 199 
͵ , 

γους στρὸς ἀλλήλους φασὶν 5 ὠνομάσϑαι τὴν στάσιν" ol 

δὲ ἀπὸ τοῦ ἑχάτερον τῶν ἀντιδίκων ὡς ἐπί τινος ἀσφα- 
λοῦς χρηπῖδος ἑστάναι περὶ τὰ οἰχεῖα δίχαια. 

“ΞΣωπάτρου. Ταῦτα πρὸς τὸν Μινουκιανὸν αἰνίτ- 
τεται" αὐτὸς γὰρ εἶπεν, ὅτι εἴρηται στάσις ἀπὸ τοῦ στα- ὅ 
σιάξεειν ἐν αὐτῇ τοὺς ἀγωνιζομένους, ἢ παρὰ τὸ ἵστασϑαν 

εἰς τὸ βῆμα τοῖς δικαίοις αὐτῶν ἕχαστον, ἢ παρὰ τὸ 

τοὺς δικάζοντας ἐν αὐτοῖς ἀμφιβαάλλειν, οὐδέ mors γὰρ 
ἅμα πάντες ὁμογνώμονες γίνονται ol δικασταί" ἐπεὶ 

ἢ προειλημμένον ἔσται τὸ ζήτημα, ἢ ἄλλως $ ἀσύστα- 10 
τον" τινὲς δέ φασιν εἰρῆσϑαι παρὰ τὸ σταϑερὰς ἔχειν 
τὰς ἀποδείξεις, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀσῃστάτων" καὶ 

γὰρ ἐχεῖνα οὐκ ἔχουσι σταϑεράς. 

"Ovroua δὲ ἀφεὶς εἶναι τοῦτο * κοινὸν ἢ καὶ συμβεβηκὸς τῶν ζητη- 

μάτων ἁπάντων, ὅπως 9 τούτω» ἐπιγνωσόμεϑα τὴν μέϑοδον ἐνταῦ- 15 

^€90i προτάξας, 3 ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως τῶν κεφα- 

λαίων ἀπὸ τοῦ στοχασμοῦ, ἀναγκαίως ὡς αὐτὸ δηλώσει" ἐφεξὴς δὲ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων λελέξεται" 3j δ᾽ οὖν μέϑηδός 

ἐστιν ἢδε, 

Συριανοῦ. "Tv ὀνομάτων τὰ μὲν προσηγοριχὰ 

χαὶ 4 μόνως ἐστὶν, ὡς λίϑοι καὶ κίονες, τὰ δὲ συμ- 20 

βαίνουσαν ἔχει- τὴν προσηγορίαν τῷ ὑποχειμένῳ πράγμα- 
τι" ὡς ἀνθϑρωπός τὸ ἀπὸ τοῦ ἀναϑρεῖν ἃ ὕπωπεν" καὶ 

5 Ald. Ven. Par. φησίν. Ven, ad marginem: ὁ ϑεῖος Πλά- 

tow ἐν Φαίδρῳ τὴν δύναμιν εἶναι τῆς ῥητορικῆς» ἐν οἷς στασιαστι- 

κῶς ἔχομεν" φησὶ γὰρ καὶ Ζώπυρος ὃ Κλαζομένιος πρὸς τὸν Πλά- 
Teva τὸ τῆς στάσεως ὄνομα ἐξευρεῖν, ὡς ὃ ϑεῖος Πρόκλος ἐν τῷ 

evixQ φησι πρὸς τῷ τέλει. . 6 Ald. ἄλλος. 

^ 4 rovto, Ven. om. 2 ὅπως τούτων ἐπιγν. — — μέϑοδος 
ἔστιν ἥδε Ven. om. δ Par. προϑεὶς, superscripto προτάξας. 
4 Ven. καὶ h. 1. et post λέϑοι om; 
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ἵππος ἀπὸ τοῦ ἴεσθϑαι τοῖς ποσί" ταχύτατον γὰρ τοῦτο $ 
ἐπὶ γῆς" τοιοῦτον οὖν καὶ ἡ στάσις ἐστίν" χοινῶς ὁ re 
γὰρ χατὰ πασῶν κατηγορεῖται τῶν στάσεων, καὶ συμ- 

βέβηκεν αὐτῇ τὸ ὄνομα, διὰ τὰς προειρημένας ἐτυμο- 
5 λογίας. ᾿Επειδὴ δὲ τὸν τῆς στάσεως ὅρον παραλέλοιπεν 
ὁ τεχνογράφος &vayxoaiov Gv εἴη καὶ περὶ τούτου βρα- 
χέα διελθεῖν" 7 στάσις τοίνυν ἐστὶ πρότασις ἁπλῆ ῥη- 
τορικὴ πρὸς ἀπόδειξιν χομιζομένη μιᾶς φάσεως τῶν ἐν 
τῷ πρλιτιχῷ ζητήματι χειμένων, xaÓ' ἣν ἡ διαίρεσις 

40 γίνεται τῶν χεφαλαίων, τῶν πρὸς πίστιν κομιζομένων" ? 
ἐπειδὴ δὲ τῶν προτάσεων αἱ μέν εἰσιν 5 ἁπλαῖ, αἱ δὲ 
διπλαῖ, διὰ τοῦ ἁπλῆ πασῶν αὐτὸ τῶν διπλῶν xoà τρι- 
πλῶν ἐχώρισεν" διὰ δὲ τοῦ ῥητορικὴ, τῶν τε ἰατρῶν καὶ 
τῶν φιλοσόφων" καὶ ἐπειδὴ ἐν αὑτῇ τῇ στάσει πολλαΐ 

45 εἰσιν αἱ ἀποδεικνύμεναι προτάσεις, διαχρίνων αὐτὰς 
! 

* 

5 τοῦτο Ven. om. 6 Ald. κοινῶν, 7 Ven. add. ὕπως 

ἂν ἡμῖν 5 τῆς στάσεως ἐπίγνωσις ἐξ ἀμφοῖν ἀκριβεστέρα γένοιτο, 

8 Ven. addit: πρότασις μὲν οὖν τὸ γένος ἐστὶ τοῦ ὕρου, τὰ δὲ 

λοιπὰ διαφοραῖ" ἐπειδὴ x. v. . 9. Ven. ἁπλαῖ, οἷον ἁπλῆ μὲν, 

σῶν ζῶον ἔμψυχον" διπλῆ δὲ πᾶν ἔμψυχον οὐσία, καὶ πᾶν ἔμψυχον 

κινεῖται, διὰ τοῦ ἁπλὴ πασῶν ἀὺὐτὸ τῶν τε διπλῶν καὶ τῶν τριπλῶν 

προτάσεων ἐχώρισεν, (Cod. ἐχώρησεν) προρϑεὶς δὲ τὸ ῥητορικὴ τῶν 

£s ἰατρικῶν καὶ τῶν φιλοσόφων" πολλαὸ γὰρ καὶ παρ᾽ ἐκείνοις ai 

προτάσεις" ἐπειδὴ δὲ ἐν αὐτῇ τῇ στάσει πολλαί εἰσιν ἀποδεικνύμε- 

γα: πρ. ὃ. αὐτὰς ἐκείνων ἔφη — --- φάσεως τῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς 

ζητήμασι κιδιμέγων, 3j 7ὰρ στάσις, οἷον, ὅτι τόδε ὅρος ἐστὶν, εἰ τύ- 

go ἢ ἀντίληψις» πρὸς ἀπόδειξιν κομίζεται μιᾶς φάσεως, τουτέατιγ 

ἑνὸς αὐτοτελοῦς --- --- τῶν κεφαλαίων τῶν» πρὸς πίστιν κομιζομέ- 

yo», καϑ᾽ ἣν ταύτην τὴν μίαν φράσιν τὴν συνεκτικὴν τοῦ ζητήματος 

ἥ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων τῶν δρικῶν εἰ τύχοι, ἢ ἀντιλῃπτι- 

χῶν" ἐπειδὴ δὲ πολλὰ κεφάλαιά ἐστιν ἐν τῷ ζητήματι --- — ἀπο- 

δεικνύνται, διὰ τοῦτο πρόσκειται, τῶν πρὸς πίστιν κομ. — — — 

φόνον εἰς τὸ γέρας" λαβὼν ἀπέκτεινεν, καὶ μὴ πομτευομέγων Ets τ. π. 

s 
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ἔφη" πρὸς ἀπόδειξιν χομεζομένη μιᾶς φάσεως, τουτέστιν 
ἑνὸς αὐτοτελοῦς λόγου τῶν ἐν τῷ πολιτικῷ ζητήματε κει- 
μένων, xaÓ^ ἣν ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν χεφαλὰίων, καὶ 
ἑξῆς" κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίαν φάσιν τὴν συνεχτικχω- 
τάτην τοῦ ζητήματος ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων, 5 

τῶν ὑριχῶν φέρε ἢ ἀντιληπτιχῶν, ἢ ὧν ἄν ἄλλων τύχῃ" 

πάλιν ἐπειδὴ πολλὰ κεφαλαιά ἐστιν ἕν τῷ ξζητήματε, 
τὰ μὲν ὡς μέρη τοῦ πολιτικυῦ λόγου, τὰ δὲ τὸ προχεί- 

μενον ἀποδειχνύντα, πρόχειται τῶν πρὸς πίστιν χομιζο- 
μένων" οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος" πλούσιος ἀριστεύ- 10 

σας ἥτησεν εἰς τὸ γέρας ἐχϑροῦ πένητος φόνον᾽ ἔλαβεν, 

ἀπέχτϑινμε, χαὶ μὴ πολιτευομένων τῶν πενήτων ἔτι χρί- 
verat δημοσίων ἀδικημάτων" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ἀπο- 

κρίνασθϑαι, ὅτι ἀντίληψίς ἐστι τὸ προκείμενον ζήτημα, 
πρότασίς ἐστιν ἁπλῆ ῥητοριχή" μία δὲ φάσις ἐν αὐτῷ 15 

ἐχείνης συνεκτιχὴ αὕτη" 55 ἀλλ᾽ ovx ἀδικῶ τὴν πόλιν 

τὸν κατὰ δωρεάς (οι δεδωρημένον ἀνῃρηκὼς, καὶ κατὰ 

ταύτην ἀντιληπτικὴν οὖσαν ἡ πᾶσα διαίρεσις γίνεται 

τῶν ἀντιληπτικῶν χεφραλαίων ἐν τῷ ζητήματι, ἃ 11 πρὸς 

πίστιν χομίζεται, τὸ μὴ τὸν *? πλούσιον ἀδικεῖν" ὡσ- 20 

αὕτως ᾿χαὶ 13 ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι 

τὸ uiv εἰπεῖν ὅτι στοχασμός ἐστιν ἡ στάσις πρότασίς 
ἐστιν 14 ἁπλὴ" φασις δὲ ἐν τούτῳ 15 συνεχτικὴ ἐχείνης :6 
αὕτη" ἀλλὰ ϑάψαι βουλόμενος. παριστάμην" ἢ ὡς ἐπὶ 

Μειδίου, οἷον *" ἀσεβεῖ xoi ὑβρίξει Μειδίας" χορηγὸν 25 

ὄντα μετασπῶν 19 ἐν ἱερομηνίᾳ" ἡ φάσις μὲν αὕτη" 
ἡ δὲ πρότασις, ὅτι ὅρος ἐστὶν ἡ στάσις. 19 

40 αὕτη Ven. om, 41 Ven. ἅπερ. 43 τὸν ex Par. et 
Ven. recepi. 135 Ven. ἢ ὡς. 14 ἐστὶν Ven. om. 15 Ven, 

αὐτῷ. — 16 Ven. ἐκείνη. omisso sq. αὕτη. 47 οἷον Ven. om. 

48 Ven. us τύπτων. Ald. et Par. μετασπῶν, 19 Ven. addit: 

ἀπὸ τοῦ στοχασμοῦ ἀναγκαίως, ὡς τὸ πρᾶγμα αὐτὸ δηλώσει, Gvay- 
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Σωπάτρου xal Μαρκελλένου. Κοινὸν τὸ μὲ 
ἔδιον, φέρεται γὰρ. καὶ xaO" ἑτέρων πλείστων ἡ στάσις 
τὸ ὕνομα, ἐπί τὸ τῶν στασιαζόντων ?? καὶ πυχτευόν- 
των 31 ἴδιον, τὸ ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ ὑπὸ συμβεβηκότος, 
ὡς , εγαπένϑης, Νεῖλος" εἴτ᾽ οὖν φησι χοινὸν τὸ τῆς 

5 στάσεως ὄνομα , καὶ ἀναίτιον, εἴτε ἐδιάζον, καὶ ἐξ αἰ. 
τίας τινὸς ὠνόμασται, παρήσω τοῦτο ὡς μηδὲν βλάπτον 
ἢ ὠφελοῦν τὴν τῆς στάσεως δύναμιν" εἴπωμεν δὲ καὶ 
ὅρον τῆς στάσεως " στάσις ἐστὶ φάσις τουτὶ πεπρᾶχϑαι 
ἢ χληϑῆναι, ἢ ποιότητος 3" ἐξέτασις" 33 πρόσχειται qa- 

10 σις, ἐπειδὴ φάσις ἐστὶν ἀπόφασις χαὶ κατάφασις, ὃ 
σημαίνει τὸ αἴτιον xol τὸ συνέχον" 7 γὰρ φάσις ἐστὶ, 
τὸ φῆναι τὸν κατήγορον ἐπ᾿ αὐτό" ἡ δὲ ἀπόφασις τὸ 
ἀπολύσασϑαι τὴν φάσιν τὴν ἐξ αὐτοῦ" οἷον ἐφόνευσας, 
ovx ἐφόνευσα" ἐποίησας" ναὶ" ἀλλ᾽ οὐ παράνομον" τὸ 

45 δὲ τουτὶ πεπρᾶχϑαι, διὰ τὸν στοχασμόν" ἐνταῦϑα μετὰ 
τὸ αἴτιον xol τὸ συνέχον, xol περὶ τοῦ χρινομένου ὁ ὃ- 
ρος διαλαμβάνει" ἐν γὰρ τῷ, τίς ὁ πράξας, ἡ στοχαστι- 
χὴ ζήτησις" ἐν δὲ τῷ τί χληϑῆναι ἡ δριστική" ἐν δὲ τῇ 
ποιότητι αἱ λοιπαὶ στάσεις" τὴν μὲν οὖν αἰτίαν οὐ λέ- 

20 γεν, δι᾿ ἣν ἀπὸ στοχασμοῦ ἤρξατο Μινουκιανὸς μέντοε 
λέγει τοιαύτην, ὅτε προτέτακται τῶν ἄλλων στάσεων ὃ 

στοχασμός ἐπειδὴ ἄρνησιν ἔχει τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλὴ- 
ματος" κατὰ φύσιν δὲ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι xol ἀρνεῖ- 
σϑαι ἐν τῷ ἐγκλήματι" τοῦτο δὲ οὐχ ἰσχυρόν" κατὰ γὰρ. 

25 τοῦτο καὶ ἀντίληψις xal ὅρος ὀφείλει 34 προτάττεσϑαι 

τῶν λοιπῶν, ἔχει γὰρ καὶ ἀντίληψις ἄρνησιν" οἷον, ἐγέ- 

λασας, οὐχοῦν ὕβρισας" ἀλλὰ xol ὁ ὅρος" ὃ γὰρ τῷ πέ- 

καιότατόν φησι προτετάχϑαι τῶν ἄλλων στάσεων τὸν στοχασμὸν, δι᾽ 
ἃς ὀλίγον ὕστερον αἰτίας ἐρεῖ, 20 Ald. στασιευόντων. 21 Ald. 

πικτευόντων. 412 Ald. Par. ποιότης, sci ποιότητος. 45 Ald: 

ἐξαίτασι. 44 καὶ ὅρος ὀφείλει — --- καὶ ἀντίληψις Àld, om. 
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γητι πλούσιος -naverewóusvog τὰς χεῖρας xol χρινόμε- 
γος ὕβρεως ἀρνήσεται, οὐχ ὡς ὑβρίζων τοῦτο ἐποίησεν" 
ἹΜητροφάνης δὲ διὰ τὸ τὰ στοχαστιχὰ κεφάλαια ἐν πά- 
σαις ταῖς στάσεσιν ἐμπίπτειν" καὶ γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς iv 
πάσαις ἔστιν εὑρεῖν ταῖς στάσεσιν, βούλησιν δὲ καὶ δύ- 5 

γαμιν ἐν πλείσταις" ἀλλὰ τούτῳ τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ καὶ 79 
ἀντίληψις καὶ μετάληψις ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτουσιν, uG- 
φειλε ϑατέρα τῶν στάσεων τούτων προτάσσεσϑαι τοῦ 
στοχασμοῦ" ἡ μέντοι ἀληϑεστέρα αἰτία αὕτη" ἐπειδὴ 
ἀρίστη διδασκαλία ἐστὶν αὕτη, ἀπὸ τῶν παρ᾽ ἡμῖν πρῶ- 10 

τον ποιεῖσϑαι τὴν ἀρχήν" ἐν πολλοῖς δὲ πράγμασι τοῖς 

ἡμετέροις ζητοῦμεν πρῶτον, εἰ ἔστιν, τί ἔστιν" εἶτα ποῖόν 

ví ἐστι, διὰ τοῦτο “ὁ στοχασμὸς προηγεῖται, ὡς περὸ “ 

᾿ τοῦ εἰ ἔστιν ἔχων τὴν ζήτησιν" ἔπειτα ὁ ὅρος, ὡς περὶ 

τοῦ τί ἐστιν" εἶτα αἱ λοιπαὶ στάσεις ὡς τῆς ποιότη- 15 

τος" καὶ ὅτι ἐν στοχασμῷ περὶ οὐσίαν ἐστὶν ἡ ζήτη- 
σις" πανταχοῦ δὲ ἡ οὐσία, πρωτεύει ὀνόματος καὶ 
ποιότητος. 

Cap. II. 

διαίρεσις τῶν στάσεων. 

Παντὸς οὗτινος οὖν προτεϑέντος ζητήματος εἰ συνεστήχοι, émicxo- 20 

né» δεῖ 1 τὸ κρινόμενον, εἰ ἀφανὲς 3 ἐστιν ἢ φανερόν" κἂν μὲν 
ἀφανὲς ἢ» στοχασμὸς ἔσται. 

Συριανοῦ. Πᾶν ζήτημα ix τριῶν τούτων συνε- 
στάναι φησὶν ὁ Μινουκιανὸς, αἰτίου, συνέχοντος, χριενο- 
μένου, 3 οἷον πλούσιος ἐχϑρῷ πένητι συνεχῶς inava- 35 

τείνεται τὰς χεῖρας, καὶ κρίνεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ὕβρεως, ἐν- ^ 

ταῦϑα αἴτιον μέν ἐστι τὸ παρὰ τοῦ κατηγόρου ἐγκαλού- 

4 Ven.Óg. 2 εἰ ἀφανές ἐστιν — — στοχασμὸς ἔσται Ven, om, 

$ Ven. addit: αἴτιον μὲν γάρ φησι τὴν τοῦ ἐπαγομώου αἰτίασιν. 
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uevov *' olov 4 ἀδικεῖς ὑβρίζων καὶ τὰς χεῖρας ὥσπερ οἷ- 
χέτῃ προράγων" συνέχον δὲ ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπολογία" 
οἷον οὐχ ὕβρισα, αὖ γὰρ πληγὰς ἐπήνεγκα" κρενόμδνον, 5 
τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστηρίων χρίσει χαταλαμβανόμενον" ἢ 

δ πότερον ὑβριστὴς ὃ δεῖνα. ἢ οὔ" ὃ δὲ ᾿Αχύλας ἐναλλάξας 
αἴτιον μέν φησιν ἐν ἑχάστῳ προβλήματι, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους" οἷον τὰ παρεστάναι τῷ γεοσφαγεῖ σώματι" 
τὸ δακρύειν νύχτωρ τὴν γυναῖκα" κρινόμενον δὲ τὴν τοῦ 
ἀπολογουμένου φάσιν" συνέχον δὲ τὸ 5 ἐν τῇ τῶν δικα- 

10 στῶν χρίσεν χαταλαμβανόμενον" παραγγέλλει τοίνυν ὃ. 
τεχνογράφος τὴν πᾶσαν ἀπολογίαν τε χαὶ χατηγορίαν 
περὶ τὴν ἐξέτασιν τοῦ χρινομένου ποιεῖσθαι, καὶ ur) 
ταύτης περιφρονήσαντας ἐπὶ τοὺς χοινοὺς χατατρέχειν 
τόπους, Ἷ ὕπερ πάσχουσιν οἱ τῆς τεχνικῆς ἐργασίας. τῶν 

18 λόγων ἄπειροι," τοῦ μὲν ἀποδεῖξαι διὰ τῶν ἐντέχνων καὶ ἀ- 
τέχνων πίστεων οὐδὲ μίαν πρόνοιαν ποιοῦμενοι" τὸ δὲ 
ζητούμενον ὡς ὁμολογαύμενον λαμβάναντες “ατατρέχουσι 
τῶν ἀδίχως ? εἰργασμένων φόνους τυχὸν ἢ ὕβριν, ἢ τι 

4 Ven. οἷον h. 1. et paullo post ante οὐχ ὕβρισα om. δ5 
Ven. κρινόμενον δὲ τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστῶν χρίσει καταλιμπανόμε- 
vo»* παραγγέλλει τοίνυν ἡμῖν ὃ τεχνογράφος x. t. À. omissis πότε- 

ρον ὕβριστης — — καταλαμβανόμενον. 6 Ald, ro. 7 τόπους 

Ald, et Par. om,, recepi ex Ven. 8 Ven. καὶ toU μὲν ἀπο- 

δεῖξαι διὰ τῶν ἐντέχνων xal ἀτέχνων πίστεων καὶ ἐπιχειρημάτων TO 

προχείμενον ἔϑκλημα πρόνοιαν οὐδεμίαν ποιοῦνται, τὸ δὲ (qr. ὡς 

Ou. λαβόντες κατατρέχουσι τῶν ἀδίκως εἰργασμένων τὸν φόνον" χρὴ 

δὲ τοὺς μετὰ τέχνης ἐργάζεσϑαι τοὺς λόγους ἐπιχειροῦντας ταῖς 

ἀποδείξεσι συμπλέκειν τὰς ἐπιφορὰς, οὕτως γὰρ οὖκ ἔξω τοῦ προκει- 

μένου φανοῦνται βαδίζοντες. πολλάκις γάρ τινὲς ἔξω τοῦ προκειμέ- 

γου λέγειν ἔνια φιλοτιμηϑέντες αὐτοὶ xa^ ἑαυτῶν φασιν ἀμώμενον 

τὴν κόνιν ἐφάνησαν" ὃ γοῦν Αἰσχίνης dv τῷ κατὰ Kt. οὐκ ἀρκ. δεῖ 

ξαι τ. yg. παρ᾽ αὐτοῦ Δημοσϑένει ψήφισμα παράνομον. ἀλλὰ προς- 

ϑεὶς, ὡς οὐδὲ ἄξιος τοῦ στεφάνου δημοσϑένη. 59 Ald. et Par. ἐν- 

κιδίκων εἰργασμένους (Ald. εἰργασαμένους.) correxi ex Veneto. - 
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τῶν τοιούτων" χρὴ δὲ τοὺς μετὰ τέχνης ἐργάζεσθαι τοὺς — 
λόγους ἐπιχειροῦντας ταῖς ἀποδείξεσι συμπλέχειν τὰς 
ἐπιφορὰς , ἀλλὰ μὴ ἔξω τοῦ προχειμένου βαδίζειν. 19 
εἴπερ μὴ μέλλοιμεν τὸ τοῦ Αἰσχίνου παϑεῖν" καϑ' éav- 
τῶν ψασιν ἀἁμώμενοι 1: χόνιν" xol γὰρ Αἰσχίνης ἐν 5 
τῷ κατὰ Κτησιφῶντος οὐχ ἀρχεσϑεὶς παράνομον δεῖξαι 
τὸ γραφέν κατὰ τοῦ Δημοσϑένους ψήφισμα, ἀλλὰ 
προσϑεὶς, ὡς οὐδὲ ἄξιος στεφάνου ὃ Δημοσϑένης πρό- 
φασιν τῷ ἀντιδίχῳ τῆς τῶν οἰχείων πολιτευμάτων διεξό- 
δου χεχορήγηκεν ἄφϑονον" εἰ δὲ περὶ μόνον ἔστη τὸ 
χρινόμενον, ϑᾶττον ἂν εἷλε Δημοσϑένην Τιμάρχου" μά- 
λιστα μὲν οὖν δεῖ περὶ τὸ χρινόμενον ἵστασϑὰι τὴν 
πᾶσαν δικαιολογίαν" εἰ δ᾽ ἄρα 13 τι κατεπείγει ἔξωϑέν 
τινα παρεισάγειν, 1? μιᾷ τῶν τριῶν μεϑόδων γρησόμε- 
ϑὰα 3 τῶν τεχνικῶν, αἷς 0 tt Θουκυδίδης χέχρηται καὶ 15 

Δημοσϑένης παρ᾽ αὐτοῦ μαϑών᾽ 1$ ἢ ἢ γὰρ ἐπὶ τὰ nmga- — 
γματα ἀνοίσομεν τὴν αἰτίαν" ἢ ἐπὶ τὰ πρόσωπα ἔξωϑεν.. 
ἢ τὸ βιαιότερον εἰς ἀὐτὸν τὸν ἀντίδικον" ἐπὶ μὲν τὰ 

πράγματα, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας φησὶ 16 

Δημοσϑένης, ἔστι δὲ ἀναγκαῖον, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 20 
xoi προσῆκον ἴσως ὡς κατ᾽ ἐκείνους τοὺς γρόνους εἶχα 
τὰ πράγματα ὑμᾶς ἀναμνῆσαι, ἵνα πρὸς τὸν ὑπάρχοντα 
καιρὸν ἕχαστα ϑεωρῆτε, 17 ἐπὶ δὲ τὰ ἔξωϑεν πρόσωπα 
ὡς ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκράτους" ἀναγχαῖον δὲ ὑπολαμβά- 
γω καὶ δίκαιον ἅμα περὶ τούτων πρῶτον εἰπεῖν, ἵνα μη- 28 

δεὶς ὑμῶν τοῖς ἔξωϑεν λόγοις ἡγμένος ἀλλοτριώτερον τῶν 
ὑπὲρ τῆς γραφῆς δικαίων ἀχούῃ *9 μου" 19 ἐπὶ δὲ τὸν 

ω» Φ 

10 Ald. δικάξειν. Par. βαδίξειν, 411 Ald. ἁλώμενοι. .42 

Ven. εἰ δ᾽ ἀνάγκη τις ἡμῖν γένοιτο. 45 Ven. εἰσάγειν. 14 Ven. 
χρησόμεϑα ponit post τεχνικῶν. 45 μαϑὼν Ald. Par. om. re- 

cepi ex Ven. 16 Ven. 4ημοσϑ. gol». 47 Ald. ϑεωρεῖτε, 

48 Ald. àxove. 49 Ald. μόνον. Par. μόνον. Ven. μου, ut est 

apud Demost. p. 228. 12. 
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ἀντίδικον αὑτόν" 15 ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" 5: 
80 ἀξιῶ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, xoi δέομαι τούτου 3) με- 

μνῆσϑαι παρ᾽ ὅλον τὸν ἀγῶνα" ὅτι μὴ κατηγορήσαντος 
Aioxivou μηδὲν ἔξω τῆς γραφῆς οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ λόγον οὐ- 

δ δένα ἐποιούμην ἕτερον’ ἁπάσαις δὲ αἰτίαις xol βλα- 

. σφημίαις ἅμα τοὔτου 2" χεχρημένου, ἀνάγκχη 54 xoyol 

πρὸς ἕχαστα τῶν κατηγορημένων μιχρὰ ἀποχρίνασϑαι 
καὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν" εἰ μὲν οὖν περὶ ὧν ἐδίωχε μόνον 
κατηγόρησεν Aioxivnę, κἀγὼ περὶ αὑτοῦ τοῦ προβλήμα- 

10 τὸς 2" εὐθὺς ἂν ἀπελογούμην" ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐλάττω À0- 
γον τἄλλα διεξιὼν ἀνήλωχε καὶ τὰ πλεῖστα κατεψεύσατό 
μου, ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω καὶ δίκαιον ἅμα βραχέα 
περὶ τούτων διεξελϑεῖν᾽ ἐπισημήνασθαι δὲ ἄξιον, ὡς 

oUx ἀρχεῖ μόνον pig τῶν τριῶν γρήσασϑαι μεϑόδῳ, 
15 βουλομένους τι παρὰ τὸ χρινόμενον εἰπεῖν, ἀλλὰ xai ἐν- 

δείχνυσϑαι, ὅτι 6 διὰ βραχέων λέξει τὰ περὶ 27 τὸ κρι- 
γόμενον, καὶ εὐθὺς ἐπὶ τὸ κρινόμενον ἥξει" πανταχοῦ 
γοῦν καὶ “ημοσθϑένης TO γε ?9 πρῶτον προστίϑησι τὸ 
μιχρὰ ἢ διὰ βραχέων περὶ τῶν ἐξαγωνίων 35 ἐρεῖν" ἀλλὰ 

20 xai Θουχυδίδης πρὸ Δημοσϑένους " χρινομένου γὰρ, πότε- 
ρον συμφέρει βοηϑῆσαι τοῖς 55 Κερχυραίοις ἢ μὴ, ὁ Ko- 
ρίνϑιος ?* οὕτως ἤρξατο τοῦ λόγου, ἐπὶ τὸν ἀντίδικον 
μετενεγκὼν τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ χρινόμενον εἰπεῖν " 
ἀναγκαῖον Κερχυραίων τῶνδε ov μόνον περὶ τοῦ δέξα- 

,ε 00e: σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ᾽ ὡς xci ἡμεῖς 
— —“ 

20 Ven. ἐπὶ δὲ αὐτὸν τὸν ἄντ. 21 Ven. add. πολλαχοῦ. 

22 Ven, τοῦτο. 45 Ald.etPar. τότε Ven. rovrov. 4344 Par. 

et Ven. á»áyxolov ἦν uot. — 25 Ven, προβουλεύματος. 26 Ven. 

ὅτι τ, 27 Ven. nagd, — 28 Ven. τε. 29 Ald. ἐξ ἀγονίων. 

Ven. post ἐρεῖν addit: ἐπαγγέλλεται, καὶ πρὸ Δημοσθένους ὃ Oovx. 

τοῖς τοιούτοις δείκνυται κεχρημένος, κρινομένου γὰρ, πότ. 50 

Toig Ven. om. 51 Ven. ὅρα ὃ Κορ. ὅπως ἤρξατο τ. À. omis- 

sis sqq. ἐπὶ τὸν ἀντ, — — — εἰπεῖν. 
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τὸ ἀδιχοῦμεν xol avrol οὐκ εἰκότως πὀλεμοῦνται, uvn- 
σϑέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέρων οὕτως καὶ 
ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι" χαὶ γὰρ, ἐπὶ τὸν ἀντίδιχον 
μετήνεγκδ τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ χρινόμεγνομ εἰπεῖν" 
καὶ διὰ τοῦ μνησθέντας ἐνεδείξατο δι᾿ ἐλαχίστων ἐρεῖν 5 
καὶ πρὸς τὸν ἄλλον λόγον οὕτως ἰέναι λέγων, τὸ κρι- 

γόμενον ἐξετάσριν 552 ὀρϑὼς ἐπηγγείλατο. 33 

“Σωπάτρου. Περιττὸν εἰ συνεστήκοι,. εἰ γὰρ 
ζήτημα πάντως καὶ συνεστώς" xoi ὅτι τοῦτο ἀληϑὲς» 
μάρτυς αὐτός" ἀνωτέρω γὰρ περὶ τῶν ἀσυστάτων φη- 10 
σίν᾽ ταῦτα γὰρ οὐκ ἂν εἴη ζητήματα, ὡς τῶν ζητη- 

μάτων τὸ συνεστὼς ἐχόντων" σαφῶς δὲ δοκεῖ τὸ ἑξῆς 

εἰρῆσϑαι" οἷον τὸ ἐπισχοπεῖν δεῖ τὸ χρινόμενον" λέγεται 
γὰρ χρινόμενον καὶ τὸ φεῦγον πρόσωπον" ὧσπερ λέγο- 
μὲν χρίνεταί Tig φόνου ἢ ὕβρεως" λέγεται χρινόμενον 15 
καὶ ἡ γνῶσις τῶν διχαστῶν᾽ καὶ γάρ φαμεν, τί ἔχριναν 
οἱ διχασταί" λέγεται χρινόμενον καὶ τὸ πρᾶγμα, περὶ 
οὗ ἡ δίωξις" ὃ εἰ xaí"tig ὑπολάβοι μόνον εἰρῆσθαι χρι- 
γόμενον ἐνταῦϑα, οὐ χαλῶς, οὐ γὰρ ἀεὶ πρᾶγμα τὸ 
κρινόμενον, ἀλλὰ xoi πρόσωπον" ὥσπερ καὶ ὁ ἄσωτος 20 
καὶ γνώμη" ὡς ἡ μητρυιὰ ἡ ἐν δόξῃ μανίας τὸν πρόγο- 

yov ἀποχτείνασα᾽ ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ πράγματος σαφοῦς 

ὄντος, φόνος γὰρ, ἡ γνώμη ζητεῖται ἐν": τῇ ἀληϑείᾳ, 

μαινομένη ἢ ἐν προσποιήσει μανίας τὸν πρόγονον ἀπέ- 

χτεινεν᾽ ἀλλά φαμεν, ὡς τὸ κρινόμενον εἰπὼν πάντα 25 

ταῦτα περιέλαβεν" εἰ γὰρ χρίνοιτο, πάντως ὅτι xoà διῶ- 

xov ἔχει καὶ φεῦγον καὶ κρινόμενον, ἃ δή τινες αἴτιον 

ἐχάλεσαν καὶ συνέχον καί κρινόμενον" ὦστε οὐκ ἀσα- 

52 Ald. ἐξετάσσειν. 55 Ven. addit: ἡ δὲ μέϑαδος τῆς δι- 

αιρέσεως τῶν στάσεων τοιαύτη τίς ἐστιν, ἢ εἰς ũ αὐτὰς τέμνουσα. 

' Subjungitur schema στάσεων genealogicum: tum transit Cod. , 

ad Cap. περὲὸ στοχασμοῦ. —— 534 Ald. ἐν. 
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φῶς εἴρηχεν, εἴχε τούτων ἁπάντων ἐστὶ περιληπτικὸν 
τὸ κρινόμενον" ἐπεὶ γὰρ εἴρηχε ζήτημα τῶν τριῶν 
συνεχτικὸν, μάτην αὐτῷ τὴν ἀσάφειαν ἐνεχάλεσαν. 

' — Εἰ ἀφανές ἐστιν ἢ φανερόν. ἄφυχτος ἡ διαί- 
p θεσις" οὐδὲν γὰρ μεταξὺ φανεροῦ καὶ ἀφανοῦς, ἐπὶ παν- 

τὸς γὰρ πραγματός ἐστί τε ἀφανές " olov ἡ τῶν δικα- 
στῶν χρίσις, χαὶ ἐπὶ παντὸς ξητήματος ἔστι τι φανε- 

ι ρόν᾽ οἷον ἐν τῇ ἀντιλήψει μὲν τὸ, εἰ ἐπ᾽ ἐξουσίας τῳ 
φεύγοντι τὸ ποιεῖν" χαὶ ἐν ὅρῳ τὸ, τί ἐστε τὸ πε- 

- 49 πραγμένον" τὸ εἰ ὅλως ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα ἢ ὑπάρξει" 
βούλονται yao τενεῷ καὶ ἐνεστῶτος χρόνου τιϑέναι στο- 
χασμὸν, περὶ οὗ εἰρήσεται. 

Μαρκελλίνου. Προβληϑέντος coi, φησι, ξητήμα- 
τος πολιτιχοῦ, σχόπησον τὸ κρινόμενον, τουτέστι τὸ 

46 ἔγχλημα᾽ πότερον ἀφανές ἐστιν 7 φανερόν" ἀφανὲς δὲ 
λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ χρίσιν " κατὰ χρίσιν γὰρ 
πάντα ὁμοίως ἀφανὴ" ἄδηλον γὰρ ἐπὶ παντὸς πράγμα- 
τος τὸ μέλλον χριϑῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν" ἀμέλει τὸ 

8] προειλημμένον διὰ τοῦτο δοκεῖ ἀσύστατον εἶναι, ἐπειδὴ 
20 προέγνωσταν τῶν δικαστῶν ἡ χρίσις, ὅτε οὐ χαταψη- 

φιοῦνται τοιαύτης γυναικός" οὐχοῦν προβληϑέντος ἡμῖν 

ζητήματος ζητοῦμεν, εἰ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀφανές ἄρτιν 
ἢ φανερὸν ἐγκαλούμενον" καλῶς δὲ προσέϑηκε v0 εἰ 
συνεστήκοι" τὸ γὰρ ἀσύστατον ἐχβληϑήσεται" τινὲς δέ 

95 φασιν, ὅτι περιττὸν τὸ εἰ συνεστήχοι" εἰ γὰρ ζήτημα, 
δῆλον ὅτι καὶ συνέστηκεν" οὐ γὰρ προσαγορεύομεν ζή- 
τημα τὸ ἀσύστατον" ἕτερον γάρ ἐστι ζήτημα, καὶ ἕτερον 
πρόβλημα" ξήτημα μὲν τὸ συνιστάμενον, πρόβλημα δὲ 
τὸ ἀσύστατον" xal τὸ μὲν ζήτημα καλέσαιμεν ἂν καὶ 

so πρόβλημα, τὸ δὲ πρόβλημα οὐ πάντως καὶ ζήτημα" ἀφα- 
yàg δὲ λέγει οὐ τὸ μέλλον κριϑῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν, 
ἄδηλον γὰρ οὗ μόνον ἐπὶ τῶν στοχαστικῶν ζητημάτων, 
ἀλλὰ xci ἐπὶ πάντων τῶν παραπλησίων, ὃ μέλλουσι χρί- 

γειν 
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yew οἱ διχασταί" ἦ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαστηρίων ἐγένετο 

χρεία, εἰ φανερὸν ἦν τὸ μέλλον χρεϑῆνοι, ἀλλὰ προει- 

λημμένον ἐγίνετο" ἀφανὲς οὖν λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν" 

xol φανερὸν ὁμοίως κατὰ τὴν οὐσίαν" ἔστι δὲ σφόδρα 

ϑαυμάσαι τὸν Ἕρμογένην, xoi γὰρ τὴν ἀντίφασιν οἷδε 5 

πάντως τι χατορϑοῦσαν" οἷον τὸ νὰὶ ἢ oU, ὅ ἐστι στο- 
χασμοῦ" ἢ τόδε ἔστιν ἢ τόδε, ὃ ἐστιν ὅρου" ἢ μέλαν, 
ἢ λευχον, ὃ ἐστι τῆς ποιότητος, τρεῖς γὰρ αὖ ἀνωτάτω 

ξητήσεις" εἰ ἔστι, τὶ ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστιν" οἷον οὐσία; 
ἐδιότης, ποιότης" οὐσία μὲν ἐν στοχασμῷ, ἰδιότηρ δὲ ἐν 10 
ὅρῳ" ποιότης δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι πάσαις" μήτηρ 
γὰρ ἡ ποιότης τῶν στάσεων πασῶν, ἐν αἷς ὁποῖόν τί 

ἔστι τὸ χρινόμενον ?5 ξητοῦμεν" χαλῶς δὲ τῇ τάξει κέ- 
χρηται" πρῶτον μὲν γάρ ἐστι τὸ εἰ ἐφόνευσε" δεύτερον 
δὲ κατὰ ζήτησιν, εἰ νόμιμος ὃ φόνος ἢ δίχαιος, ἢ σύμ- 15, 
qogog* ὥσπερ ἐπὶ τῶν τιχτομένων πρῶτον ζητοῦμεν, εἰ 
ἐτέχϑη" εἶτα τί ἐστε, πότερον ἄῤῥεν ἢ ϑῆλυ. εἶτα ὃ- 
ποῖόν τί ἐστε, πότερον μέλας ἢ λευχός" χαλὸς ἢ κακός. 

Εἰ 35 ἀφανές ἐστιν ἢ φανερόν" καὶ πῶς δυνα- 

τὸν ἀφανὲς ἢ; φανερὸν πρᾶγμα κρίνεσϑαι, τὸ μὲν γὰρ 10 ' 
οὐχ ὑφίσταται" τὸ δὲ περιττὸν ὑπάρχει" λέγομεν οὖν, ὅτι 
ἀφανὲς τῇ οὐσίᾳ, ov τῷ δικαστηρίῳ" τὸ δὲ φανερὸν πά- 

λιν, ἐν ᾧ οὗ τὴν οὐσίαν ξητοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ποιότητα. 

Ἔστι γὰφ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος οὐσιώδης ἀπὸ τινος 
φανεροῦ σημϑίου, ἢ απὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας : οἷον πεφώ- 25 
ραταί τις ϑάπτων »δοσφαγὲς σῶμα ἐπ᾽ ἐρημίας, καὶ φόνου φεύγει" 
ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑάπτειν φανεροῦ ὄντος ἀφανὲς τι πρᾶγμα ζητοῦμεν 

- οὐσιωδῶς, τὸ τίς ὃ φονεύσας. f 

Συριανοῦ ὃ xal Zunatoov. ἄνωθεν ἀναλα- 

$5 AM. et Par. κρῖνον, in Par. manu recent. superscriptum- 
κρινόμενον: 36 Ald. ̓ εἷς. 

1 In Ven. nihil horum omnium reperitur. 

Rhetor. ΤΥ. 14 
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βόντες τὸν ὁρισμὸν ἔχαστα αὐτοῦ τὰ μέρη διασαφήσο- 
εν" πρόχειται ἔλεγχος, ἀλλ᾽ οὐ ζήτησις" ἐπειδὴ καὶ ἐν 

ταῖς ἄλλαις τέχναις ἔστε ζητήματα ἄδηλα καὶ ταῖς ἐπι- 
στήμαις, ὥσπερ ἐπὶ φιλοσόφων xal ἐατρῶν, ἔλεγχος δέ 

δ ἔστε μόνων ῥητοριχῶν διὰ τὴν παρὰ τῶν διχαστῶν ἐπι- 
φερομένην ψῆφον" ἐφ᾽ ὧν γὰρ τιμωρία, ἔλεγχος λέγεται. 
τὸ δὲ οὐσιώδης πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν λοιπῶν στάσεων ἐν 

αἷς ἀφανὲς μέντοι ζητεῖται, οὐ μέντοι xol οὐσιωδῶς" 
στοχασμοῦ γὰρ τοῦτο μόνου" καλῶς δὲ χαὶ τὸ ἀπὸ τι- 

10 vog φανεροῦ σημείου" δεῖ γὰρ τὸ σημεῖον φανερὸν εἰ- 
γαι" ἀφανὲς γὰρ ἀφανεῖ oU χατασχευάζεται οὐδὲ δεί- 

χνυταῦ" τινὲς μέντον ἔδοξαν ἑαυτῷ τὸν τεχνικὸν ἔναντι- 
οὔσϑαι ἐνταῦϑα" εἰ ἄνωθεν μὲν ἐν τῷ περὶ ᾿ἀσώτου 
ξητήματι τὴν ἀφάνειαν τοῦ πατρὸς ὡς “σημεῖον τῆς 

15 ἀναιρέσεως αὑτοῦ ἐλάμβανεν πάντως δὲ ἡ ἀφάνεια οὐ 

φανερὸν τοῦ τεϑναναι σημεῖον, ἐνταῦϑα δὲ ἀπὸ τινός 
φησι φανεροῦ σημείου" ἀλλά φαμεν, ὅτε εἰ καὶ. ἐκεῖ ὡς 
σημεῖον ἡ ἀφάνεια λαμβάνεται, ἀλλ᾽ οὖν οὐ διαμάχεται 
ἑαυτῷ νῦν τῶν φανερῶν λόγων τὸ σημεῖον" δεῖ γὰρ εἰ" 

20 δέναι , ὅτι φανερὰ λέγομεν τὰ σημεῖα οὐχ ὡς ὄντα τῶν 
ἐγκλημάτων ϑηλωτικὰ, 7 γὰρ ἄν οὐδὲ: ξήτησις κατελίπε- 
TO, εἴ y6 φανερῶς ? αὐτόϑεν ἐδηλοῦτο τὸ ἔγκλημα" 'ἀλ- 
λα φαμεν τὰ σημεῖα φανέρα εἰναι, ὡς πράγματα ytyt- 

vnutva. ὑπὸ TOU φεύγοντος ἢ τοῦ διώχοντος " εἰ. τοίνυν 

45 xol ὁ ἄσωτος ὁμολογεῖ τὴν ἀφάνειαν , πάντως ὅτι φα- 

52 νερὸν τοῦτο ἐστι σημεῖον" καὶ οὐχ ἐγαντιοῦται ἑαυτῷ ὁ 

rexvixos τισὶ δὲ ἔδοξεν ἀτελῶς ἔχειν ὁ παρὼν ὁρισμὸς, 

οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει φησίν" ἐν οἷς 

λέγει ἀπό τινος {ανεροῦ σημείου" ἐκπίπτουσι γὰρ TOU 

80 στοχασμοῦ, ὃ τε παράδοξος καὶ ὁ ἀπὸ γνώμης καὶ oi 

ἀντεγχληματικοὶ, καὶ οἱ ἀτελεῖς ἐχ πραγμάτων, ot δὴ καὶ 

2 Ald. φανερός. 

--- 
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ἐξ ὑποψίας καλοῦνται" ἐν πᾶσε γὰρ τούτοις οὐδὲν φανε- 
ρὸν σημεῖον" οὔτε γὰρ ἐν τῷ παραδόξῳ, οὗ παράδειγμα 
τοῦτο᾽ μάγος ὑπέσχετο ἐν τρισὶν ἡμέραις τύραννον χα- 
ϑελεῖν" σχηπτοῦ ? χατενεχϑέντος. ἐπὶ τὸν τύραννον xoi 

ἀναιρεϑέντος αἰτεῖ ὁ μάγος τὴν δωρεάν" οὔτε ἐν τῷ ὑπὸ δ 
γνώμης, οὗ παράδειγμα ἡ μητρυιὰ ἡ ἐν δόξῃ μανίας 
τὸν υἱὸν τρώωσασὰ, τὸν δὲ πρόγονον ἀποχτείμασα“ εἰ δέ 
τις λέγοι ἐπὶ μὲν 4 τοῦ μάγου σημεῖον τὸ τὸν σχηπτὸν 
κατενεχϑῆναι" ἐπὶ δὲ τῆς μητρυιᾶς τρῶσαι, τὸν δὲ «ve- 

λεῖν, ἴστω ὃ τοιοῦτος, ὅτι ταῦτα ὁμολογεῖται καὶ ση- 10 
μεῖον οὐδέν" ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὴν τοῦ προσώπου ὑπο- 
ψίαν ταῦτα ἀνατρέχει" τὸ γὰρ τὸν μὲν εἶναι μάγον, 
τὴν δὲ μητρυιὰν δοχεῖ ταῦτα γεγενῆσϑαι" τουτέστι τὸν 
μὲν τυραννοχτόνον, τὴν δὲ προγονοχτόνον ἐξ ἐπιβουλῆς" 
πάλιν οἱ ἀντεγχληματιχοὶ, καὶ οἱ ἀτελεῖς ἐχ πραγμάτων 16 
σημεῖον οὐχ ἔχουσιν, ᾿εἴπερ μηδὲ πρᾶγμα ξξεταζόμενον" 

᾿ ovre γὰρ ἐπὶ τρισαριστέως TOU. μητρυιὰν ἔχοντος καὶ 
αἰχμάλωτον x«i ἐπὶ σημείοις φαρμάχων ἀποθανόντος, 
οὔτε ἐπὶ τοῦ ἀσώτου ὕπεστι πρᾶγμα ἐξεταζόμενον" πρά- 

γματος δὲ μὴ ὄντος οὐδὲ σημεῖον εὑρίσχεται, ὧστε εἰ μὴ 2Q 
ταῦτα περιλαμβάνει ὃ παρὼν ὁρισμὸς, ἀναγκαίως προστε- 
ϑήσεται αὑτῷ τὸ ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας" 
αὕτη γὰρ ἡ ὑποψία εἰχὸς μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ σημεῖον", 
τὰ γὰρ σημεῖα ἐπὶ τῶν πραγμάτων λέγομεν, τὰ δὲ εἰ- 

χότα ἐπὶ τῶν προσώπων" τοῦτο δὲ πεποίηκε πρὸς τὸν 28 
ἴδιον σχοπὸν τὸν ὁρισμὸν ἀποδούς" καὶ γὰρ αὐτὸς οὐ 
βούλεται ἀπὸ μόνου προσώπου ὁτοχασμὸν εἶναι" ἀλλά 
φαμεν, ὅτι οὐκ ἔχει ἐλλιπῶς δ' ὁρισμός" διὰ γὰρ μιᾶς 
λέξεως τρόπον τινὰ πάντα τὰ εἴδη, τοῦ στοχασμοῦ περιέ- 
Aefev* διὰ γὰρ τοῦ σημείου καὶ τὸ εἰχὸς ἐδήλωσεν" 30 
τρόπον γάρ τινα xol τὸ πρόσωπον ὕποπτον τυγχάνον 

$ Ald. σηκτοῦ et paullo post σηκτόν. 4 Ald. τήν. 5 Ald.s. 
* 14, Φ ᾿ 
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σημεῖον χαϑίσταται" ἱστέον δὲ, ὅτε οὗ πᾶς στοχασμὸς 

scel οὐσίας 6 ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ. καὶ περὶ ποιότη- 

τος, ὡς ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς" καὶ γὰρ ἐχεῖ οὐ ζητεῖται, 

τίς O φονεύσας, φανερὸν γὰρ, ἀλλὰ ποίᾳ γνώμῃ πεφό- 

B νευχεν" πάλιν καὶ οὗτος τρόπον τινὰ περὶ οὐσίας ἔχει 

τὴν ξήτησιν" ἐὰν μὲν γὰρ δειχϑῇ, ὅτι ἑχοῦσα ᾿πεφόνευ- 

κᾶν, ὑπάγεται ὡς φονεὺς τῇ τιμωρίᾳ" ἐὰν δὲ ἄχουσαν 

ἐλευϑεροῦται τοῦ ἐγχλήματος" δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, 

ὡς παράδοξος gioyacuóg διὰ τοῦτο λέγεται" ἐπειδὴ ἐν 

10 μὲν τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς ὃ φεύγων ἀρνεῖται τὸ ἔγκλη- 
μα" ἐνταῦϑα δὲ ὁμολογεῖ" ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἴσως χεῖρον 
γινώσχειν᾽ ὅτι xoà πᾶν ζήτημα ἢ κατὰ δίωξίν ἐστι 
καὶ φυγὴν, ἢ κατὰ αἴτησιν, ἢ κατὰ ἀμφισβήτησιν, εἰσὶ 
δὲ χαὶ στοχασμοὶ τοιοῦτοι" χατὰ δίωξιν μὲν καὶ φυγὴν 

45 ὡς ἐπὶ τοῦ πεφωραμένου ἐπ᾽ ἐρημίας νεοσφαγὲς ϑάπτον- 
τὸς σῶμα; καὶ κρινομένου φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ὁ μὲν 
διώχων ἐρεῖ πεφόνευχας, παρίστασο γάρ" ὃ δὲ φεύγων, 
οὐκ ἀνεῖλον, ἀλλὰ παριστάμην ἐλεῶν τὴν φύσιν" χατὰ 
αἴτησιν δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ μάγου" ἐνταῦϑα γὰρ ὅτι μὲν 

30 ἄνήρηταν ὁ τύραννος, σαφὲς, εἰ δὲ διὰ τὸν μάγον 7 οὔπω 

δῆλον ἐνταῦϑα καὶ ὁ ἀντιλέγων μὴ ἐκ τοῦ μάγου τοῦ- 
τὸ γεγενῆσϑαι, 0 δὲ μάγος λέγει ἀνῃρηχέναι καὶ χέχρη- 
ται σημείῳ τῇ ὑποσχέσει" διὸ καὶ αἰτεῖ δωρεάν" yon δὲ 
γινώσχειν, ὅτι ἀντέστραπταε ἐνταῦϑα πρόσωπα" καὶ 

35790 O0 φεύγων τὴν τοῦ κατηγόρου τάξιν ἐπέχει" 0 γὰρ 
πρῶτος λέγων τὸ τοῦ διώκοντος ᾽ πρόσωπον χληροῖται" 

xot * ἀμφισβήτησιν. δέ" οἷον τύραννος ἤτησεν ἀλεξιφά ἄρ- 
μαχον παρὰ ἰατροῦ, φήσας δηλητήριον παρὰ τοῦ ἰδίου 

ἑατροῦ χεχομεχέναι" xol λαβὼν ἐτελεύτησε παραυτίκα, 

6 Ald. περιουσίας h. 1. et paullo post 1.56. 7 τὸν μάγον — 
ἀντιλέγων μὴ ἐκ Ald. om. 8 Ald. Per. καὶ, scripsi κατ᾽, — 
1. 39. παραυτίκα in Par. manu seriori insertum est. 
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καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ δίο τῆς Ówpság τοῦ τυραννοχτό- 
vyov* κέχρηται γὰρ ἑκάτερος σημείοις, 0 μὲν παρὰ τοῦ 
τυράννου ὑποπτευϑέν" ὃ δὲ τὸ παραυτίχα τεϑνάναι τὸν 
τύραννον τῇ τοῦ φαρμάχου μεταλήψει" 9 δεῖ δὲ τὰ ση- 
μεῖα ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ ἀνεύϑυνα εἶναε xoi ὁμολογεῖ- d 
σϑαι περί τε TOU φεύγοντος, χαὶ τοῦ διώχοντος" ἴδιον 
γὰρ στοχασμοῦ τὸ δύο πράγματα ἔχειν" ὧν τὸ μὲν ἀνεύ- 
Üwvvov xol φανερὸν xol σημεῖον, τὸ δὲ ὑπεύϑυνον, ὃ 
καὶ ἀφανές" αἰτιῶνται δὲ τινες τὰ παράδειγμα τοῦ στο- 
χασμοῦ, ὡς ἀτελὲς ix προσώπου" τὰ γὰρ τίς τῶν ἀνεξε- 10 
ταστων" ἀλλ᾽ ἔσως τῷ ὑρισμῷ χαταχολουϑῶν τῷ ἕαυ- 
τοῦ Ἑρμογένης, ὃς ἀπὸ μόνου σημείου τὸν στοχασμὸν 
λέγει γίγνεσθαι, τοῦ προσώπου πάντη καταπεφρόνηκεν" 
ἐμέμψαντο δὲ καὶ τὸ λέγειν, τίς ὃ φονεύσας" τοῦτο 
γὰρ ἀντεγχλήματος" ὥφρειλε γὰρ εἰπεῖν OU τίς, ἀλλ᾽ εἰ 15 
οὗτος Ó φονεύσας" mob γὰρ οὐσίας 7 ζήτησις" τρεῖς δὲ 
τρόπους ἡμῖν τῆς τῶν στάσεων ἀχριβοῦς παραδίδωσι δὲ» 
δασχαλίας" μέϑοδον, ὁρισμὸν, παράδειγμα" καὶ ἡ μὲν 
μέϑοδός ἐστιν οἵα τις ὑπογραφὴ τῆς στάσεως καὶ κα- 
γών" ἃ δὲ ὁρισμὸς τῆς ἰδιότητος διδασχαλία, καὶ τῆς 30 
φύσεως τοῦ προχειμένου". τὸ δὲ παράδειγμα τὰ εἰρημέ. 
γα σαφῆ καϑίστησιν" ὥστε διὰ πάντων τούτων ἡ διδα- 
σχαλία καϑίσταται" ἐχρήσατο δὲ καὶ τῇ τάξει καλῶς τῆς 
διδασκαλίας" καὶ γὰρ οἱ διαλεκτικοὶ τέσσαράς φασιν εἶἷ- 
vau τάξεϊς τῆς διαλεχτίκῆς διδασκαλίας, διαιρετικὴν, OQu- 25 
στιχὴν, ἀναλυτιχκὴν, ὑποδειγματικήν" T χαὶ Ἑρμογένης 
καταχολουϑεῖ" πρῶτον μὲν τῇ μεϑόδῳ διαιρεῖ" ἔπειτα "" 

9 Par. ad marg. ὥστε ἡνίμα ζήτημα κατὰ ἀμφισβήτησιν yivt- 

ται, ὀφείλομεν προσέχειν ἀκριβῶς, καὶ ἐὰν εὕρωμεν ἑκάτερον τῶν 

ἀγωνιζομένων διϊαχυριζόμενον, ἑαυτὸν μὲν τὸ πᾶν πεποιηκέναι, 

ἐκεῖνον δὲ μηδ᾽ ὕλως συμβάλλεσθαι, ἵνα τὸ μὲν ὁμολογῇ πεποιηκέ- 

vat, τὸ δὲ μὴ ὁμολογῇ, ἀλλὰ παντελᾶς ἑαυτοῦ φησιν εἶναι τὸ τραχϑὲν, 

τότε στοχαστικῆς ζητήσεως ἔσται τὸ ζήτημα. 

" 
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διὰ τῶν ὑπογραφῶν ὁρίζεται, καὶ τρίτον διὰ τῶν παρα- 
δειγμάτων ἀναλύει καὶ ἀποδεικνύει τὰ εἰρημένα" τὸ 
γὰρ παράδειγμα διπλῆν αὑτῷ τὴν χρείαν πληροῖ, ἀναλυ- 
τιχήν φημι καὶ ἀποδειχτιχήν᾽ t9 μὲν γὰρ σπεύδειν τὰ 

5 μέρη τῆς ὑπογραφῆς λαβόντα ἐᾷ τοῦ παραδείγματος πι- 
στοῦσϑαι τὸ διὰ τί οὕτως εἴρητμι a τρύπον τινὰ ἀναλυ- 

τικῆς" οἷον τὸ ἀπό τινος φανεροῦ σημείου τῆς ὑπογρα- 
. φῆς μέρος ἐστὶν" ὃ διὰ τοῦ φάσχειν, ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑά- 
'πτειν, φανεροῦ ὄντος, ἀφανές τι πρᾶγμα ζητοῦμεν δη- 

Ἰ0λοῖ, ἀφ᾽ οὗ δῆλον, ὡς τὸ διὰ τί ἑκάστη λέξις ἐν τῷ 
ὁρισμῷ πρόκειται, διὰ τῶν ὑποδειγμάτων βούλεται παρ- 
ἐστίνειν" τὸ δὲ καὶ πᾶν ζήτημα σαφὲς χαϑιστᾷν διὰ 
τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος ἀποδειχνύντος ἐστὶ χατὰ τὸν 
ἐνδεχόμενον τρόπον" xol γὰρ αἱ ῥητοριχαὶ πίατεις ἢ δι᾽ 

15 ἐνθυμημάτων ἢ διὰ παραδειγματων "γίνονται. 

Μαρκελλίνου. Ὁ μὲν οὖν Miwovxiavóg ὡρίσατο 

ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγχλήματος, βέλτιον 
δὲ ὁ Ἑρμογένης, ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος" τὸ uiv 
γὰρ ζητῆσαι κχοινὸν ἣν xol τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων" 

20 xal γὰρ ἡ μηχανιχὴ περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχει τὴν 
ξήτησιν" καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα" μόνῳ δὲ στοχασμῷ ἀνά- 
χειται τῶν χατ᾽ οὐσίαν ἀδήλων ὁ ἔλεγχος" ἐλέγχει γὰρ 
τοῖς ἰδίοις κεφαλαίοις τὸ *9 ἀφανές" ovx εἶπεν δὲ ζήτη» 
σις ἀλλ᾽ ἔλεγχος" καὶ ὃ μὲν ἔλεγχος χαὶ ζήτησις, ἡ δὲ 

$5 ζήτησις οὐ πάντως ἔλεγχος" οὐσιώδης" ἐπειδὴ περὶ 

. ὑπάρξεως ἡ ζήτησις, xol τὴν οὐσίαν ζητοῦμεν, εἰ ὅλως 
πέπρακται τὸ ἐγχαλούμενον παρὰ τοῦ χρινομένου" οἷον 
ἐφόνευσεν οὗτος" φανεροῦ σημείου" ϑαυμασίως σφό- 

δρα τοῦτο προσέϑηχε᾽ πῶς γὰρ τὸ ἀφανὲς ἐξ ἀφανοῦς 
80 ὁμοίου πιστοῦσϑαί τις δυνήσεται" πρὸς δὲ τὸν ἑαυτοῦ 

ὅρον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπήνεγκεν ἀπὸ πράγματος μό- 

10 Ald. τὸ om. 



ΕΙΣ ZTAZXEIAX ᾿ 215 mE 

xov στοχασμόν" ἱστέον δὲ, ὅτι γίνεται ὁ στοχασμὸς xa- 
τὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, παρεληλυϑότα, ἐνεστῶτα, μέλ- 

Aovra' xoi παράδειγμα τοῦ παρεληλυϑότος 0 ϑάπτων 
τὸ νεοσφαγὲς σῶμα" ὡς ἐπὶ πεπραγμένῳ γὰρ τῷ φόνῳ 
κρίνεται" τοῦ δὲ ἐνεστῶτος ὁ ἀσωτευόμενος πένης καὶ ὃ 
λῃστείας κρινόμενος" ἔτι it γὰρ vU» λῃστεύειν ἐγχαλεῖ- 

ται" τινὲς δ᾽ οὐ χαλῶς φασι τὸ παράδειγμα χεῖσθαι, 

ἐπὶ γὰρ τῇ ἤδη γενομένῃ λῃστείᾳ χρίνεταν ὁ ἄσωτος" 
x«i λέγουσιν ἄλλο παράδειγμα" ἀναγομένων ᾿4“ϑηναίων 
ἀπὸ Κερκύρας ἀπαγγέλλει ὡΣυραχουσίϑις ὃ "Eguoxga- 10 
Tuc τὴν ἄφιξιν" ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα φασιν ἔτι γενομένου' 
τοῦ πλοῦ, καὶ ἔστι πιϑανὸν μὲν τὸ παράδειγμα, ὡς πρὸς 
.T& ἄνω" δοχεῖ δέ μοι τὸν μέλλοντα μηνύειν ἐπίπλουν 88 
γενήσεσθαι" τοῦ δὲ μέλλοντος, ὡς ἀφορῶν εἰς τὴν ἄχρό- 
πολιν νέος πλούσιος καὶ δαχρύσας καὶ χρινόμενος τυραν- 48 
γίδος ἐπιϑέσεως" φαμὲν γὰρ αὐτὸν τυραννήσειν" ἰστέον. 
μέντοι, ὅτι χρίνεταί τις κατασοφισμοῦ ἐν στοχασμῷ" 
οἷον νόμος μὴ γαμεῖσϑαι τὴν ὀρφανὴν μήτε τῷ ἐπι- 
τρόπῳ μήτε τοῦ ἐπιτρόπου παιδί" ἐπίτροπος ἀπεχήρυξδε 
τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, ἐχεῖνος ἐβιάσατο τὴν ὀρφανήν" εἵλετο 20 
αὐτοῦ γάμον ἡ παῖς" μετὰ ταῦτα ἀνέλαβεν αὐτὸν ὁ πα- 

᾿τήρ᾽ καὶ κρίνεταν κατασοφισμοῦ. 

"Ev δὲ jj φανερὸν τὸ κρινόμενον, πάλιν ἐπισκεπτέον εἰ τέλειόν ἐστιν 
ἢ ἀτελές. λέγω δὲ ἀτελὲς, ᾧ προστεϑέντος τινὸς ὡς λείποντος ὕνομά 

τὸ εὐθὺς γίνεται" καὶ μετὰ ταῦτα οὐκέτι ἔχει ζήτησιν οὐδὲ μίαν τὸ 26 

πρᾶγμα. ἂν γὰρ ἦ τοιοῦτον, δρικὴν ποιεῖται Tj» στάσιν». - 

Συριανοῦ. "Aqvxrog καὶ αὕτη ἡ διαίρεσις" T&- 

λείου γὰρ xol ἀτελοῦς οὐδὲν μεταξύ" vv δὲ ἀχριβῶς καὶ 

11 Ald. ὅτι. Par. ad marg. Εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι οὐδέποτε 

οἷ ῥήτορες ἐνεστῶτα χρόνον ἐπίστανται, οὗτος γὰρ ἀκαριαῖός ἐστιν» 

ἀλλὰ πᾶσαν ζήτησιν ποιοῦνται περὶ πράγματος ἢ ἤδη γεγονότος, 

ἢ μέλλοντος γίνεσθαι. cfr. p. 225. 1. 50. 
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ι τὸ ὡς λείποντος πρόκειται" οὐδὲ γὰρ ἀτελές ποτε πρᾶγμα, 

εἰς δικαστήριον εἰσάγεται" ἀλλα φύσει μὲν πᾶν πρᾶγμα 
^ χρινόμενον τέλειόν ἐστιν" ἡ δὲ τοῦ ὅρου ἀτέλεια περὶ TÓ 

σχεῖν Ὀνομα" διὸ xol ἐπάγει, ὄνομα τὸ εὐϑὺς γίνεται, ὡς 
b εἰδὼς ὅτι φύσει τέλειόν ἐστι, χαὶ ἅμα τῷ προστεϑῆναε 

τὸ ὄνομα, περὶ οὗ ἡ ἀμφισβήτησις, τέλειον χίνεται" 
δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι χρινόμενον νῦν λέγει τὸ ἐνεργηθϑὲν, 
ἤτοι τὸ ἐκ τῆς ἐνεργείας γεγονός" περὶ οὗ ἡ * χρίσις" 
οἷον ἀνῆλϑέ τις ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν, og ἀποχτενῶν τὸν 

40 τύραννον, καὶ ἐδίωξεν" ἕτερος ἐντυχὼν ἐφόνευσε" νόμου " 
ὄντος τὸν τυραννοχτόνον λαμβάνειν δωρεὰν, ἀμφισβη- 

τοῦσιν ἀλλήλοις περὶ τῆς δωρεᾶς" ἐνταῦϑα τὸ μὲν πρᾶ- 
γμα ἡ τυραννοχτονία φανερόν᾽ ζητεῖται δὲ ἡ ἑκατέρου 
ἐνέργεια τοῦ τε ἀναβάντοξ καὶ διωξαντος" καὶ τοῦ πε- 

45 φονευχότος φεύγοντα" πότερος τούτων ὃ τυραννοχτόνορ" 

ὁ μὲν γὰρ λέγει δεδωχέναι τὸ σπέρμα καὶ τὴν ἀρχήν" 
ὁ δὲ λέγει τὴν πρᾶξιν ἀνύσαι, καὶ ταῖς χερσὶ διαχρή- 
σασϑαι. ἀτελές. διττόν ἐστι τὸ ἀτελὲς ἐνταῦϑα" ἢ γὰρ 
τὰ ἐνεργείᾳ xol τῇ πράξει τοῦ φεύγοντός ἐστιν ἀτελές " 

30 ἢ πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ κατηγόρου" τῇ μὲν ἐνεργείᾳ ὡς 

ἐπὶ τούτου" xevoraquov τις ὑρύξας κχρίνεταε τυμβωρυ- 
χίας" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν Ogvyuo καὶ τὸν τάφον καὶ 
αὐτὸς ὡμολόγησεν ὃ φεύγων, ἡ δὲ τυμβωρυχία οὐδ᾽ ὅλως 
πέπρακται" oU γὰρ ὑφείλετο τοῦ νεχροῦ τὴν ἐσϑῆτα, 

25 ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον" κατὰ δὲ τὴν φωνὴν τοῦ κατηγό- 
ρου" ὡς ἐφ᾽ οὗ ζητήματος παρατίϑεται Ἑρμογένης" ἡ 
μὲν γὰρ τοῦ κατηγόρου «φωνὴ περὶ ueilovog ἐστιν, ὃ 
δὲ φεύγων. ἀνϑαιρεῖται.: τὸ ἔλαττον" χαὶ ἡ μὲν πρᾶξις 
τελεία, πρὸς δὲ τὴν τοῦ χατηγόρου φωνὴν ἀτελής. 3 εἰ 

30 γὰρ προστεϑείη ὅτε xoi ἱερὰ τὰ χρήματα, σαφὴς οὗ- 

τος ἱερόσυλος. 

1 ἢ Ald. om. 2 Ald. γόμον. 8 Ald. ἀτελὲς. 
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. MaoxeAMsov. Φανερὸν λέγει ov τὸ τοῖς δικα- 

σταῖς ὁμολογούμενον, ἢ γὰρ οὐδὲ χρίσις qv, ἀλλὰ προ- 
εἰλημμένον ἐγίνετο, ἀλλὰ φανερὸν τῇ οὐσίᾳ" ἐὰν μὲν 
οὖν e φανερὸν , X6 τοῦτο διπλοῦν ὑπάρχει τῇ φύσει" 
εἰ γὰρ καὶ φανερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ᾿οὐ πάντως τέλειόν 5 

ἐστιν" ἀλλὰ τὸ μέν ἐστιν αὐτοῦ ἀτελὲς, τὸ δὲ τέλειον, 
ἀτελὲς δὲ ἐστι τὸ ἔτι προσϑήκης δεόμενον εἰς ἀναπλη- 
ρωσιν" τὸ οὖν ἀτελὲς ἐνταῦϑα ποιεῖ τὴν ζήτησιγ᾽ χρὴ 
δὲ σχοπεῖν τὸ ἐνεργηϑὲν, εἰ ἀτελῶς ἐνήργηται᾽ δοκεῖ 
μὲν γὰρ τὸ πεπραγμένον τέλειον εἶναι" ἀλλὰ τὸ ἐνεργη- 40. 
ϑὲν ἐν τῷ ἱερῷ ζητοῦμεν)" ὅπερ Δημοσϑένης φανερὸν 
ποιεῖ" φησὶ γοῦν τὴν ἱερὰκ ἐσθῆτα" sb τοίνυν ἀτελὲς 
καλῶς ἐπήγαγε σαφηνίσαι βουλόμενος" ᾧ προτεϑ' ἐν- 
τος τινὸς ὡς λείποντος ὄνομα γίνεται, ὡς μή- 

πω τοῦ πράγματος διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς πράξεως ὕγνομα 18 
δυναμένου λαβεῖν" καϑάπερ ἐπὶ τῶν τικτομένων παι- 
δίων, ἕως ἄδηλος ἡ φύσις, πότερον ἄῤῥενος ἢ ϑήλεος,, 

οὐ δυνάται λαβεῖν ὄνομα" ὅταν δὲ γνωσθῇ, τότε λαμ- 
βάνει τὴν προσηγορίαν" ὡς λείποντος, πρὸς τὴν τοῦ 

ἀντιδίχου φωνὴν, ἀτελὲς γὰρ ὡς πρὸς ταύτην" . ὄνομά 20 

τε εὐθὺς γίνεται, λαμβάνει ὕνομα τὸ πραχϑέν" καὶ 

οὐχέτι περὶ τοῦ ὀνόματος ἀμφιβαλλεται. 

"Ἔστι γὰρ στάσις δρικὴ ὀνόματος ζήτησις περὶ πράγματος, οὗ τὸ 85 

μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει πρὸς αὐτοτέλειαν τοῦ ὀνόματος" οἷον 

ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικί τις ὑφείλετο χρήματα" νόμου κελεύοντος 10» μὲν 25 

ἱερόσυλον τεθνάναι, τὸν δὲ κλέπτην διπλᾶ διδόναι, ὡς ἱερόσυλος 
ὑπάγεται" ὃ δὲ κλέπτης εἶναι λέγει" ἐὰν γὰρ προσϑῇ τὸ καὶ ἱερὰ 

εἶναι τὰ χρήματα, -σαφής γε οὗτος ἱερόσυλος " καὶ οὖκ ἔτι ἔχει τὸ. 

πρᾶγμα ζήτησιν, οὐδὲ μίαν. 

Συριωνοῦ. ᾿Ὀνόματος εἶπεν ζήτησις " οὐδὲ γὰρ so 

τοῦ πεποιηχύτος ζητοῦμεν τὸ ὄνομα" οὐ γὰρ ἀνώνυμος 
0 πεποιηκώς" ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τί κληθήσεται, αὖ- 

, 
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τὴν τὴν ἐνέργειαν * ἀχολουϑίαν 0B ἔχει ὃ ὅρος πρὸς τὸν 

,στοχασμόν'" διότι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ ὑπάρξεως 
ἢ ζήτησις, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὲ κλήσεως" ἀχολουϑεῖ δὲ 

τῇ γενέσει ἡ κλῆσις" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ παιδίου τοῦ ἀρτι- 

5 γενοῦς ζητοῦμεν, τί χρὴ ϑεῖναι * ὄνομα τῷ τεχϑέντι" 
ἐστέον δὲ, ὅτι καὶ ὅρος ἐστὶ παράδοξος, ὅτε κατὰ τὸ 
πλεονάζον ἐλλείπει" ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν ὁλόχλη- 
ρον ἱερᾶσϑαι" ἑξαδάχτυλον κωλύει τις ἱεράσϑαι" ξητεῖ- 

, ται γὰρ εἰ τέλειος O ἑξαδάκτυλορ᾽" δοχεῖ γὰρ τῷ πλεονά- 

40 ley τοῖς δακτύλοις ἀτελὴς εἶναι" αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ καὶ 

αἱ ἐλλείψεις χαχίαι" ὅμοιον χαὶ τοῦτο. νόμος τὸν χαι- 

γὸν ὅπλον εὑρηχότα δωρεὰν λαμβάνειν" ἵππον τὶς ἐδί- 

δαξε μάχεσθαι καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας" πλεονάξει γὰρ τοῦτο 
xatd τὸ ἔμψυχον" πᾶν γὰρ ὅπλον ἄψυχον" ὥσπερ δὲ 

45 ἐν στοχασμῷ γίνεται χατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ζήτημα 
xol κατὰ ἀμφισβήτησιν, οὕτω χαὶ ἐν ὅρῳ" κατὰ φυγὴν 

καὶ δίωξιν ὡς ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου" κατὰ αἴτησιν ὡς ἐπὶ 
τούτου" φιλόσοφος ἔπεισε τύραννον ἀποϑέσϑαι τὴν τυ- 
ραννίδα xcl αἰτεῖ δωρεᾶν" καὶ ἀντιλέγει τις" ἐνταῦϑα 

20 ἑκάτερος ᾿τὸν νόμον προβάλλεται" ἀλλ᾽ ὁ μὲν φεύγων 
χατὰ τὸ ἁπλῶς ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὴν πόλιν" μηδὲν 
γὰρ διαφέρειν τοῦ τὸν τύραννον ἀνελεῖν, τὸ παῦσαι τὴν 

τυρὰννίδα" ὁ δὲ διάκχων χατὰ τὸ περίεργον" ζητεῖ γὰρ 
xal τὸν τυράννου φόνον, τοῦτο βουλόμενος εἶναι τυραν- 

45 νοχτονίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὰς πό- 
λεις" καὶ ἑχάτερος αὐτῶν τὴν τοῦ νομοϑέτου γνώμην 
προβάλλεται" xoà ὃ μέν φησιν, ὅτι ὁ νομοϑέτης τοῦτο 
μόνον ἐσχόπησεν, ὅπως τυραννίδος ἀπαλλάξῃ τὴν πόλιν" 

καὶ " τοῦ πείσαντα παῦσαι τὴν τυραννίδα, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων 
30 φησὶν, ὅτι 0 νομοϑέτης κατανοήσας, ποῖα παρέπεται τῷ 

τύραννον ἀνελεῖν βουλομένῳ, χαϑάπερ τε παραμύϑιον 

4 Ald. ϑῆναι,. 5. Locum corruptum asterisco notat Áld. 
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τὸ γέρας ὡρίσατο" κατὰ ἀμφισβήτησιν δὲ, ὧρ ἐπ᾽ ἐχείο 
yov* ἀνῆλϑέ τις ἐπὶ τὴν ἀχρύόπολιν, ὡς ἀποχτενῶν τὸν 
τύραννον καὶ ἑξῆς" xal γὰρ ἐπὶ τούτου ζητεῖται, τίς ἄξιος 
λαμβάνειν ὁ τὴν δωρεᾶν, ὃ διώξας, ? ὁ ὑπαντήσας καὶ 
ἀνελών" xol ὃ μὲν τὴν ἀρχὴν, ὁ δὲ τὸ τέλος προβαλ- 5 
λεται" τῷ μὲν γὰρ ἐλλείπει ἡ ἀρχὴ, τῷ διώξαντι δὲ τὸ 
τέλος" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὅροι καὶ στοχασμοὶ “παράδοξαι 
εὕρηνται" χαὶ xara 7 φυγὴν καὶ δίωξιν xai ἔτι xor 
αἴτησιν καὶ ἀμφισβήτησιν, ἄξιον εἰπεῖν χατὰ τί" χοενω- 
γοῦσι χαὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων" κοινωνεῖ τοίνυν ὃ παρά- 40 

δοξος στοχασμὸς τῷ παραδόξῳ ὅρῳ, καϑ' ὃ ἀμφότεροι 
ξένα τινὰ εἰσαγουσι" διαφέρει δὲ, ὅτε ὁ μὲν στοχασμὸς 

ἀμείβει τὴν τόξιν τοῦ qevyovrog xol διώχοντος" ὃ δὲ 
ὅρος οὐδὲν τοιοῦτον ποιεῖ" ἀλλὰ xol οἱ κατὰ αἴτησιν 
στοχασμοὶ καὶ ὅροι χοινωνοῦσι, xcÓ' ὃ ἑκάτεροι εὔερ- 15 
γεσίαν προβάλλονται" διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στο- 
χασμῷ εἰς ἕτερόν τι τὴν. αἰτίαν μεταβιβάζει, ὡς ἐπὶ τοῦ 

μάγου ἐπί τινα τύχην χαὶ δαίμονα τὴν τοῦ τυράννου κε- 

ραυμοβολίαν ὃ διώκων ἀνατίϑεται. * xol ἐν τῷ στο- 
χασμῷ ἄδηλον, εἴπερ ἐξ αὑτοῦ γέγονε τὸ πραχϑέν" ἐπὶ 20 
δὲ τοῦ ὅρου δῆλον μὲν, ὅτε αὐτός ἐστιν ὁ meno ipu 

xe τὰ τῆς εὐεργεσίας πρόδηλα, τοῦτο δὲ μόνον φησὶν, 

ὅτε οὐχέτι τυραννοχτονήσας ὡς ὁ νομοϑέτης διαγορεύει" 
ὡσαύτως καὶ οἱ χατὰ ἀμφισβήτησιν ὅροι καὶ στοχασμοὶ 

κοινωνοῦσι uiv, χαϑὸ ἐν ἀμφοτέροις ζήτησίς ἐστι, τίνα 25 

δεῖ λαβεῖν xoi χαϑ᾽ ὃ ἐν ἀμφοτέροις πέπρακταί τι παρ᾽ 86 
ἑχατέρου προσώπου, διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ 
ὁμολογεῖται τὸ map ἑκατέρου πεπραγμένον, καὶ ἔστιν 
ἀτελὲς καὶ δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πράξεωρ᾽ καὶ ὅτε 
μείζω ἔχει τὴν ζήτησιν" τὸ διῶξαι ἢ τὸ ἀνελεῖν" ἐν δὲ 30, 

τῷ στοχασμῷ οὐχ ὁμολογεῖται τὸ παρ᾽ ἑχατέρων πεπρα- 
γμένον, οὐδὲ περὶ τοῦ μείζονας ἀμφισβητοῦσιν" ἀλλ᾽ 

6 Ald. λαμβάνει. 17 Ald. καταφυγήν. . 8 Ald. ἀντίϑεται. 
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ἑχάτερος τὸ τοῦ ἑτέρου πάντως ἀνελὼν τὸ πᾶν ἑαυτῷ 
περιτίϑησιν" ἀλλὰ xol οἱ χατὰ φυγὴν xol δίωξιν χοινω- 
νοῦσι μὲν, χαϑὸ ἀμφότεροι ἀρνοῦνται τὸ πεπραγμένον, 
διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὅρῳ ἄρνησίς ἐστιν ἑτέρου 

5 ὁμολογουμένου" ἐν δὲ στοχασμῷ οὐδὲν ὁμολογεῖται" xol 
τῷ μὲν στοχασμῷ εἰς ἑτέρου σημεῖον 5 λαμβάνεται τὸ 
᾿πραχϑέν" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ τὸ πραχϑὲέν ἐστιν τὸ ἐγκαλού- 

μενον" ἔξι χοινωνοῦσι, καϑὸ ἐν ἀμφοτέροις ᾧ φεύγων 
ὁμολογεῖ ἀνεύϑυνον εἶναι τὸ πραχϑέν". διαφέρουσι δὲ, 

40 ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ τὸ ὁμολογούμενον οὐδὲν μέρος 

τυγχάνει τοῦ ἐγκλήματρς ., 
Μαρκελλίνου. Ὅρα πῶς ἀσφαλῶς ὡρίσατο" ov 

γὰρ εἶπεν ὀνόματος ἁπλῶς, ἀλλὰ περὶ πρᾶγμα" πρᾶγμα 
δὲ φησι τὸ ἔγχλημα, ἢ τὸ κατόρϑωμα" οὗ γὰρ προσώ- 

45 που ἐστὶν ὄνομα τὸ ζητούμενον" ἔχει γὰρ ἴδιον ὄνομα ὃ 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ὑφελόμενος τὰ χρήματα, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ πρά- 
γματος τοῦ ἐνεργηϑέντος ζητοῦμεν τὸ Ὀνομα" ἰστέον δὲ, 
ὅτε μόνον τοῦ xarà χρίσιν ὅρου ὃ τεχνικὸς ἐπήνεγκε τὸ 
παράδειγμα, σιωπήσας τὸν χατὰ ἀμφισβήτησιν" τὸ γὰρ 

40 παράδειγμα πρὸς τὸ δεῖξαι νῦν τὸ ἴδιον τῆς στάσεως 

ἔλαβεν" εἰκότως δὲ καὶ τὸν ὅρον τῶν ἄλλων προέταξεν" 
ἐπειδὴ ὥσπερ ἐγγύς ἐστι τοῦ στοχασμοῦ, καὶ πνεὶ καὶ 
αὐτὸς τῆς οὐσίας διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ. ὀνόματος" καὶ ὅτε 
περὶ οὗ τελείου ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἀτελοῦς ἀμφισβητεῖται. 

Ἂς Ὧν μέντοι φανερὸν ἢ καὶ τέλειον τὸ ᾿εψόμενον, 5 ζήτησις περὶ τὴν 
ποιότητα TOU πράγματος ἵσταται" οἷον εἰ δίκαιον, εἶ συμφέρον , 

si ἔννομον, ἢ τι τῶν τούτοις ἐγαντίων, καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τού- 
τω ποιότης" ἥτοι δὲ περί τι πρᾶγμα ἔχει τὴν ζήτησιν, ἢ περὶ ᾧ 
τὸν" κἂν μὲν περὶ ῥητὸν, νομικὴν ποιεῖται τὴν στάσιν" περὶ ὧν - 

30 ὕστερον ἐροῦμεν" ἐὰν δὲ περὶ πρᾶγμα, λογικήν" διαιρέσεις δὲ καὶ 
τοῦτο δίχα" ἢ γὰρ περὶ μέλλοντος πράγματος ἔχει τὴν ζήτησιν" ἢ 

* ^" 1 * 

περί τινος ἤδη γεγονότος, xu» μὲν περὸ μέλλοντος, ἔσται πρα- 
γματική. 

Ἔφαμεν ἤδη, ὅτι τρεῖς εἰσιν. αἱ ἀνωτάτω ζητήσεις" 

9 Ald. σημείου. 



ΕΙΣ ZTAZXEIX . 20 

3 γὰρ περὶ ὑπάρξεωρ, ἢ περὶ iro, ἢ περὶ ποιύτη- 
τός ἐστιν ἡ ζήτησις, περὶ ἧς νῦν ἐρεῖ" ἧς καὶ τὴν Owxi- — 

θεσιν ἀχολούϑως τοῖς πράγμασι ποιεῖταφ, εἰπὼν ἢ περὶ 

πρᾶχμα ἢ περὶ ῥητὸν εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν" ἢ ] γὰρ 
ἀμφισβητεῖται ἡ πρᾶξις , ὑμολογουμένων τῶν νόμων, ἢ ὅ 
τῆς πράξεως ὁμολογουμένης, ἀμφισβητεῖται 0 νόμος" χαὶ 

οὐδὲν παρὰ ταῦτα" διὰ τί δὲ ἐν τῇ ὁρικῇ στάσει εὐτὼν 
Ori, ἐὰν τὸ λεῖπον προστεϑῇ καὶ τέλειον γένηται, οὐκέτι 

^ λείπεται ζήτησις, ἐνταῦϑαά φησιν, ἐὰν μέντοι φανερὸν 

7 xol τέλειον τὸ χρινόμενον" φαμὲν οὖν, ὅτε ἐχεῖ ὄρυ- 40 

χὴν στάσιν τοῦτό φησι" δεῖ γὰρ ἐν ἐκείνῃ τὸ μὲν πε- 

πρᾶχϑαι, τὸ δὲ λείπειν" λείπειν δὲ κατὰ τὸ ὄνομα μό- 
"voy* ἐν μέντοι ταῖς κατὰ ποιότητα στάσεσι τέλειόν ior 

τὸ πρᾶγμα" αὕτη δὲ τέμνεται εἰς τὰ ῥητὰ καὶ nodyua- 

τα καί τὰ μὲν ῥητὰ ποιεῖ τὰς νομικάς" τὰ δὲ πράγματα 15 
τὰς λογεκάς" λοχικαὶ δὲ λέγονται οὐχ ὅτε αὗται μόναι 
λόγῳ βεβαιοῦνται" πασὼν γὰρ τοῦτο χαὸδ λογιχὼν καὶ 
γομιχῶν, ἀλλ᾽ ὅτε τῶν μὲν νομεχῶν cl πίστεις περὶ τὴν 

τῶν ῥητῶν ἐξέτασίν εἰσι" τῶν δὲ λογικῶν περὶ τὰς τε- 
χνιχὰς χαλουμένας ἀποδείξεις, αἷ ydo τῶν νομικῶν πί- 30 
στεις ἤτοι ἀποδείξεις ἄτεχνοί εἰσι" TOU τὸν μοιχὸν γὰρ 
μὴ εἰσεέναι εἰς ἱερὸν νομίμου ὄντος, εἰ εἰσέλϑοι οὐδὲ μιᾶς 
τεχνικῆς χρεία πίστεως πρὸς τὸ δεῖξαε παραβεβασμένον 
τὸν νόμον αἱ μέντοι τῶν λογικῶν πίστεις ἔντεχνοι" αἵ 
περ γίνονται προτάσεσί va καὶ ἐπαγωγαῖς καὶ συλλογι- 25 
σμοῖς καὶ παραδείγμασι καὶ τῆς ix τοῦ ὁμοίου παραϑέ- 87 
σεως, üg ἡ τοῦ λόγου τέγνη ἐπινενόηκεν" oi μὲν οὖν 
περὶ͵ πραγμάτων τὰς ἀμφισβητήσεις ἔχουσαι λογικαὶ λέ- 
γοντὰι" λόγων * γὰρ, ὡς ἔφαμεν, δέονται καὶ ῥητορικῆς 
εἰς χατασχευὴν δεινότητος" αἱ δὲ περὶ ῥητὰ νομικαί" ov 30 
γὰρ λόγους ἀπαιτοῦσε πολλούς" ἀλλ᾽ ἔξεστι xo τοῖς 
ἰδιώταις προϊσχομένους τὸν νόμον τῶν δικαίων τυχεῖν" 

1 Ald. λέγω. 



222 ZX0AIA | 

τὸ γὰρ κυριώτατον ἂν ῥητοῖς νόμορ' ὅϑεν τοῦ ῥητοῦ 
πολλαχῶς λεγομένου, ἐπί τε γὰρ ψηφίσματος χαὶ ἐπι- 
στολῆς καὶ διαϑήκης καὶ —— xol νόμου, ixvevt- 

κῆκε τὸ χυριώτατον ὃ νόμος! ἀφ᾽ ἑαυτοῦ νομικὰς καλέ- 

b σαν τὰς περὲὸ ῥητὸν στάσεις" πᾶν γὰρ ῥητὸν ὑπὸ τὸν 

ψόμον πάντως ἐστίν" χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἐπειδὰν παρα- 
λάβωμεν ἐν ταῖς λογικαῖς τῶν στάσεων ῥητὸν, εἰς ἀπό- 
δειξιν αὐτὸ παραλαμβάνομεν τῶν ζητουμένων πραγμά-. 

των" ἀλλ᾽ ovx αὐτὰ ζητοῦντες τὰ ῥητά" προέταξε δὲ 
410 τὰς λογικὰς τῶν νομικῶν, τῇ φύσει ἀχολουϑῶν" πρῶτον 

γὰρ ὑπῆρχε τὰ πράγματα, καὶ οὕτως νόμοι ἐτέθησαν" 
ὡς xoci «Αἰσχίνης φησέν" ἐκ γὰρ τοῦ τινὰς ἁμαρτάνειν 
τοὺς νόμους ἔϑεσθε᾽ ζητοῦσι δέ τινες, ἀρα “καὶ ὃ στο- 
χασμὸς καὶ ὅρος λογικαέ εἰσι στάσεις, ἢ οὔ" τκαὶ εἰ λο- 

45 γικαὶ, πῶς μετὰ ταύτας τὴν διαίρεσιν ἐποιήσαϊο τῶν λο- 
γικῶν νομικῶν ἄλλως τε καὶ πῶς ἂν λογικαὶ κληϑεῖεν " 
τῶν μὲν λογικῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα τελουσῶν, αὑτῶν δὲ 
ἀντιδιαστελλομένων τῆς ποιότητος" περὶ γὰρ’ ὕπαρξιν xal 
ἰδιότητα ϑεωροῦνται᾽ φαμὲν. οὖν, ὅτι λογικαὶ μὲν καὶ 

* 3 4 * € * 4 , » 3 1 

20 αὗται, οὐ γὰρ περὶ ῥητῷ τὴν ἕητησιν ἕχουσιν, ἀλλὰ περὲ 

πράγματα οὐ μέντοι διὰ τοῦτο χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα 
ἂν τελοῖεν" τὸ γὰρ περὶ τὰς στάσεις λογικὸν χαὶ τῆς 

ποιότητος περιδχατικώτερον᾽" ὡς γὰρ τὸ ἐν οὐσίᾳ λογιχὸν 
xài πρὸ τοῦ ἀνθρώπου xoci πρὸ τοῦ ζώου" “φαμὲν δὲ, 

28 ὅτι τοῦ ζώου τὸ μὲν λογιχὸν, τὸ δὲ ἄλογον" καὶ oU 
δήπου διὰ τοῦτο τὰς ἀσωμάτους οὐσίας ἢ τῆς λογιότη- 
τος. ἐκβάλλομὲεν, ἢ ὑπὸ τὰς συνθέτους τελεῖν τὰς ἁπλᾶς 
ἀναγκαζομὲν" ἀλλ᾽ αὑτὸ τοῦτο τὸ λογικὸν πρὸς ἀντι- 
διαστολὴν τῶν ἀλόγων͵ κομίζομεν, οὕτω: κἀνταῦϑα τὰς 

30 λογικὰς αὐτὸ τοῦτο μόνον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν vo- 
μικῶν παραλαμβάνοντες οὔτε τὸν στοχασμὸν χαὶ ὅρον 
τῶν λογικῶν ἀποδιϊστῶμεν, οὔτε μὴν ὑπὸ τὴν ποιότητα 
τελεῖν αὑτὰς βιαζόμεϑα" dr. τῶν τούτοις ἐναν- 

* 
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τίων" τοῦτο περιττῶς χεῖται, καταξκευάζοντες γὰρ τὸν 
νόμον, εἰ δίκαιον, εἰ συμφέρον xoi τὰ ἐναντία τούτων 

ἀνατρέπομεν᾽ καὶ ὄνομα μὲν γενιχὸν τούτῳ ποι- 
ότῃς᾽ ἐνταῦϑα τοὺς περὶ ̓ δρμαγόραν ἐλέγχει" ἐχεῖνος 
μὲν γὰρ στάσιν ἐλεγε κοινὴν τὴν ποιότητα" τὰς δὲ Ào-5 

γικὰς εἴδη τῆς ποιότητος" ὥσπερ ἡμεῖς στοχασμοῦ εἴδη 

φαμὲν τὸ διπλοῦν xol ἁπλοῦν ὡσαύτως καὶ ὅρον" ἀκρι- 
βίστερον δὲ “Ἑρμογένης χοινὸν ὄνομα τὴν ποιότητα &- 
πεν, τῶν κατὰ ποιότητα ἐξεταζομένων᾽ ὡς γὰρ χοινὸν 
μὲν ὄνομα τὸ ὃν τῶν γενικωτάτων, γένῃ δὲ αὐτὰ τὰ δέ- 10 

xa* xol εἴδη οἷον ἄνϑρωπος , δίπηχυ, τρίπηχυ, λευκὸν, 

δεξιὸν καὶ ἑξῆς" χύριον δὲ οἷον Σωκράτης" οὕτω χαὶ 
ἐπὶ τούτου" χοινὸν μὲν ἡ ποιότης" γένη OB ἀντίληψις, 
ἀντίστασις καὶ ἑξῆς" χύρια δὲ ταῦτα, ὡς ἄτομα" ἄτομα 

γὰρ αἱ καϑ᾽ ἕχαστα στάσεις" προέταξε δὲ τὸν μέλλοντα 15 
τοῦ παρεληλυϑότος, οἷον. τὰς περὶ τὸν μέλλοντα στάσεις 
τῶν περὶ τὸν παρεληλυϑότα" καὶ γὰρ ἢ πραγματικὴ τοῦ 
μέλλοντός ἐότιν" ἐπειδὴ ὁ περὶ τοῦ μέλλοντος λόγος βρα- 

χὺς, οὐ γὰρ διαφορὰς ἐπιδέχεται" OV ὧν οὐδὲ πολλῷν 
ἐστι στάσεων περιεχτιχός " διὰ τοῦτο ὡς ὀλίγον xal συν- 20 

τομώτερον τὸν περὶ αὑτοῦ λόγον προὔϑηκε τοῦ παρελή- 
λυϑότος * πολλῶν γὰρ στάσεων ὃ παρεληλυϑὼς περιε- 

xruxòg, χαὶ διὰ τοῦτο πολλοῦ xal λόγου δεόμενος παρ- 

ἐχώρησε τῷ βραχυτέρῳ. 

Μ ax ελλίνου. | Fig τρία διεῖλεν ὃ τεχνιχός" εἰς 25 
ἀφανὲς, εἰς φανερὸν ἀτελὲς, εἰς φανερὸν xai τέλειον" 
πληρώσας τρίνυν τὸν περὶ τοῦ ἀφανοῦς λόγον, ᾧ τὸν 
στοχασμὸν ἀποδέδωχε, καὶ τὸν μετὰ τοῦτον τὸν περὶ 
τοῦ φανεροῦ ἀτελοῦς διεξελϑὼν, 0 ποιεῖ τὸν ὅρον, βού- 88 

λεται λοιπὸν εἰπεῖν περὶ τοῦ φανεροῦ καὶ τελείου" ἐν ᾧ 0 
οὐκέτι περὶ οὐσίας ξητοῦμεν, οὔτε περὶ ἰδιότητος, ἀλλὰ 
περὶ ποιότητος" ἡ δὲ ποιότης οὐ μία στασιβ, ἀλλὰ γέ- 

Ι 
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yog, εἰς 0 πᾶσαι αἱ λοιπαὶ στάσεις ἀνάγονται" ξητῆσαι 
δὲ ἄξιον, εἰ φανερὸν καὶ τέλειον, πῶς ἔτι συνίσταται" ἀλ- 
λὰ φαμὲν, ὅτι φανερὸν λέγει ἐνταῦϑα. οὗ τῷ ἐγχλήμα- 
τι, ἀσύστατον γὰρ ἂν ἦν, ? ἀλλὰ καὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ 

p ὑπάρξει xoà τῇ φύσει τοῦ πράγματος. Εἰ νόμιμον, 

εἰ δίχαιον, εἰ συμφέρον" ἐνόμισαν τινες ἐνταῦϑα 
μετὰ τὸν στοχασμὸν xol τὸν ὅρον περὶ πραγματικῆς αὖ- 
τὸν εἰπεῖν" ταῦτα γάρ φησι τὸ δίχαιον, τὸ νόμιμον καὶ 

- 

τὸ συμφέρον χεφαάλαια πραγματικῆς" ἀλλά φαμεν, ὅτε; 
40 δίκαιον ἐνταῦϑα λέγεν πάσας τὰς στάσεις, ἔνϑα περὶ 

δικαίων ἡ ἐξέτασις, xo οὐχέτε ἀμφίβολος ἡ οὐσία" οὐ- 
δὲ ζήτησις περὶ Tot ἀτελοῦς, ἀλλὰ σχοποῦμεν τελείου 
ὄντος καὶ φανεροῦ, εἰ δίκαιον τὸ πεπραγμένον. Καὶ 
νόμιμον δὲ παλεν τὰς νομικὰς" διὰ δὲ τοῦ συμ- 

45 φέροντος τὴν πραγματικὴν" ἔστι δὲ xoà χοινῶς νοῆσαι 
περὶ πασῶν τῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα στάσεων" ὅτι ἐν πά- 
σαις ταῦτα κοινῶς ζητοῦμεν" εἰ δίχαιον, εἰ νόμιμον, & 
συμφέρον. Ἤ τι τῶν τούτοις ἐναντίων" ὡς πρὸς 
τὰ δύο πρόσωπα τοῦ χατηγόρου χαὶ τοῦ φεύγοντος" 

20 ὁ μὲν γὰρ χατασχευάζει, ὅτε νόμιμον, ὁ δὲ ὅτι παρά- 

vouov ἐκ τῶν ἐναντίων ὡρμημένος. Καὶ ὄνομα μὲν 

γενικὸν τούτῳ ποιότης" ὡς πολυειδὴς οὖσα ? οὐχ 
ἠδυνήϑη στάσις εἶναι ἡ ποιότης" μήτηρ δὲ ἐγένετο 
στάσεων" πλὴν γὰρ στοχασμοῦ καὶ ὅρου al λοιπαὶ πᾶ- 

45 σαι ἐντεῦϑεν ὥρμηνται" ἐπειδὴ ἡ ποιότης γενιχώτατόν 

ἐστι" γένος γὰρ γενῶν ἐστιν" ἡ γὰρ δικαιολογία eiu. 
κὸν οὖσα καὶ γένος τῶν ἐξ αὑτῆς καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν στά-- 

σεων" καὶ ἀντιϑέσεις ὁμοίως ὑπὸ τὴν ποιότητα εἰσιν, 
οὖσαι xal αὗται γένη μερικχώερα. Κἂν μὲν περὶ 

80 ῥητόν. Τέμνεται ἡ ποιότης εὑς πρᾶγμα καὶ ῥητόν" Ὁ 

καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα ποιδῖ τὰς Àoyixag" διὰ τί δὲ προ- 
ἔἕτα- 

3 Par. et Ald. se». δ Ald. οὖσαν. 4 Par. add. ἦ, νομικὴν. 
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ἔταξε τὴν λογικήν; ὅτι πρῶτά ἐστι τῶν ῥητῶν τὰ πρα: 
᾿γματα᾽ εἰ δὲ τις ἡμῖν τὸ Δημοσϑένους ̓  ἀντιϑῇ, νόμους 
ἔϑεσϑε πρὸ τῶν ἀδικημάτων ἐπ᾽ ἀδήλοις μὲν τοῖς aw 
κοῦσιν, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικηϑησομένοις, λεκτέον, ὅτι πρὸ 
τῶν ἀδικημάτων εἶπεν οὗ τῶν πραγμάτων. 4 ογεκήν" δ 
εἰ δέ τις εἴποι, ἀλλὰ ἐν ταῖς λογικαῖς εὑρίσκεται νόμος, 
ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, φαμὲν, ὅτι ἡ σύστασις δήπου 
τοῦ πράγματος τὸ ῥητὸν παραλαμβάνεται" καὶ πάλιν ἐν 
ταῖς vopaxaig ov περὶ πρᾶγμα ἡ ζήτησις, ἀλλ᾽ εἰς Ἴ΄. 
χατασχευὴν τοῦ ῥητοῦ παραλαμβάνεται" φασὶ δέ τινε, 10 
ὅτε ἔδει τὴν μὲν νομιχὴν χαλεῖσϑαι λογιχὴν, τὴν δὲ 
λογικὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ καὶ περὶ πρᾶγμα ἔχει τὴν 
ζήτησιν" λεκτέον δὲ, ὅτι ἐξ ὧν ἑχάτερα τὴν ἰσχὺν ἔχει, 
ix τούτου xci τὴν προσηγορίαν εἴληφεν" 5 μὲν γὰρ vo- 
μικὴ ix νόμων ἔχει" xal τοσοῦτον δεῖται τῶν λόγων, 45 
ὁπότε xol ἰδιώτης δυναῖαὶ τῷ νόμῳ διϊσχυριξόμενος 
ἑαυτῷ βοηϑεῖν" καὶ σχεδὸν ürtyvog ἐστι πίστις , ἐκ vo* 
μων ἀποδεικνυμένη * ἡ δὲ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις 
πλείονος δεῖται καὶ τεχνικῆς τῆς τῶν λόγων κατασκευῆς" 
οὐκ ἀλλαχύϑεν τῶν πραγμάτων ἐχόντων τινὰ ῥοπήν" 20. 

καλῶς οὖν νομικὴν ἐχαλεσὲν τὴν ἔγουσαν ὅλην τὴν ξή- 
φησιν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ, ἢ νόμου, ἢ ψηφίσματος ν ἢ δια» 
ϑήχης, ἢ ἐπιστολῆς, ἢ κησύγματος ij ruros ἄλλου Q2 
γράφου. Ν ομεχὴν ποιεῖ" ἀσφαλῶς" οὐ γὰρ εἶπεν ὦ 
τέμνεται, ἐπεὶ οὗ στασὶς αὕτη" περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦ- 25 
μεν" δἰκότως" ἐπειδὴ τὰ πράγματα πρῶτα τῶν νόμων" 
ὁ νόμος γὰρ ἐπὶ τοῖς πράγμασιν" 0 οὖν πέφυχε πρῶτον, 
xod προτάττει. τῇ τάξει. Ἢ γὰρ περὶ μέλλοντοςι 
“Σημειωτέον, ὅτι τριῶν ὄντων χρόνων, ἐνεστῶτος, παρε 
ληλυϑότος, μέλλοντος, ὃ ἐνεστὼς εἰς χρόνον ot παρα- $0 
λαμβάνεται, ἐπειδὴ ἀκαριαϊός ἐστι, καὶ ἅμα ἔστι τὲ καὶ 

4 

^ 6 Ex oratione deperdita, δ᾽ Ald. Pár. ἀδικησομένοις. "Tacite 
correxit Reisk, indd. Demosth. s, v. vópog, 7 Ald, εἰ, 

Rhetor. IY. 15 
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παρῆλθεν" ἅμα τίχτεται παιδίον xol παρῆλϑεν ὃ τῆς) 
γενέσεως χρόνος" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, ἢ γὰρ περὶ μέλλον- 

. tog ἔχει τὴν ζήτησιν, φανερὸν ἡμῖν κατέστησε, τί διὰ- 
80 φέρει τῆς δικαιολογίας" τῷ χρόνῳ γὰρ τὴν διαφορὰν 
δ αἰνίττεται" προέταξε δὲ τὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ τῶν 
χρόνων τῶν δύο, τὸν ἕνα, φημὶ δὴ τὸν μέλλοντα, μόνη 
ἀπείληφε" καὶ ὅτε δύο ὄντων εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς, εἰς 
& πᾶσαι ἀνάγονται αἱ στάσεις, συμβουλευτικοῦ καὶ δι- 

LI 

κανικοῦ, τὸ μὲν συμβουλευτικὸν ἔχει μόνη, τοῦ δὲ Ów- 
40 χανιχοῦ μετέχει καϑάπερ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου, 

χαὶ τῷ 6 πρὸς “Τἐπτίνην, καὶ τῷ xara ᾿Αριστοχράτους. 

Πραγματικὴ γάρ ἐστιν ἀμφισβήτησις περὸὶ πράγματος μέλλοντος, εἶ 
δεῖ γενέσθαι τόδε T, ἢ μὴ γενέσθαι" δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι" οἷον 

βουλεύονται ᾿4ϑηναῖοι, εἰ δεῖ ϑάπτειν τοὺς ἐν αρωϑῶνε 

48 πεσόντας τῶν βαρβάρων. 

Συριανοῦ καὶ ΣΙωπάτρου. ᾿Ατελῶς τὴν πρα- 
γματικὴν ὡρίσατο" τεσσάρων γὰρ ὄντων εἰδῶν τῆς πρα- 
γματιχῆς, τοῦ τὰ συμβουλευτιχοῦ καὶ τοῦ κατὰ ἀμφισβή- 

τησιν καὶ τοῦ χατὰ αἴτησιν καὶ τῆς τῶν παρανόμων * 
.30 γραφῆς, ἐνταῦϑα δίο μόνα ὁ ὁριαμὸς περιλαμβάνει" διὰ 

μὲν τοῦ εἰ δεῖ γενέσϑαι, τὸ συμβουλευτικόν" διὰ δὲ τοῦ 
δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι τὸ κατὰ αἴτησιν" ἐχπίπτουσι δὲ τὰ 
λοιπὰ δύο" οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν παρανόμων γραφῇ τὸ εἰ 

' δεῖ γενέσϑαι ἢ μὴ γενέσϑαι, οὔτε τὸ εἰ χρὴ δοῦναι ἢ 
35 μη" ἀλλὰ τὸ εἰ δεῖ χυρωϑῆναι" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῷ Χατὰ 

ἀμφισβήτησιν ἡ ζήτησίς ἔστιν, εἰ δεῖ δοῦναι ἢ μὴ, τοῦ- 

τὸ y&Q ὡμολόγηται" ἀλλὰ τίνε δοῦναι" διὸ, εἰ μέλλοε 
ὀρϑῶς ἔχειν, οὕτω προαχτέον" πραγματική ἐστιν ἀμ- 
φισβήτησις περὶ μέλλοντος πράγματος, εἰ δεῖ γενέσϑαν 

80 τόδε τι ἢ μὴ γενέσϑαι, ἢ δοῦναι τόδε τε ἢ μὴ δοῦναι 
τόδε, ἀλλὰ ἕτερόν τι, καὶ τίνι δεῖ δοῦναι, καὶ εἰ δεῖ 

6 Ald. τό. 1 Ald. παρὰ νόμων. 

Ld 



"ΕΙΣ ZTAZEIS 227 

χυρῶσαι τόδε ἢ μὴ κυρῶσαι" οὗτος γὰρ πᾶσαν περιλαμ- 
βάνει; τὴν πραγματιχήν" διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰ δεῖ γενέ- 
σθαι τὸ χατὰ συμβουλήν" διὰ δὲ τοῦ δοῦναι τόδε τι ἢ 
μὴ, ἀλλ᾽ ἕτερόν τε, τὸ χατὰ αἴτησιν, οὐ γὰρ τὸ δοῦ- 
vos ἢ μὴ, ἐν τοῖς xaT αἴτησιν τῆς, πραγματικῆς ἀμ- 5 

φισβητεῖται εἴδεσι» τοῦτο γὰρ ὁμολογεῖται, ἀλλὰ τὸ el- 

δος τῆς δωρεᾶς" οἷον πότερον στέφανον, ἢ σίτησιν δη- 
μοσίαν ἢ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὃ αἰτεῖ ὁ μέλλων λή- 
seas" ὥσπερ ὃ Κλέων αἰτῶν Πύϑιος χαλεῖσϑαι μεὶ 
vd τὰ ἐν Πύλῳ" διὰ δὲ τοῦ τίνι δοῦναε τὸ χατὰ ἀμ- 10 

φισβήτησιν, διὰ δὲ τοῦ εἰ δεῖ κυρῶσαι τὴν τῶν παρα- 

γόμων γραφήν. εἴρηται δὲ πραγματικὴ xor ἐξαίρετον" 
οὐχ ὅτι. χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οὐκ ἔστε πράγμα- 
vd, ἀλλ᾽ ὅτι μόνη τῶν ἄλλων πλεονάζει τοῖς πράγμα- 

σι" καὶ ὅτι μόνη τὸν μέλλοντα χρόνον ἐκληρώσατο, αἱ 15 
δ᾽ ἄλλαι τὸν παρεληλυϑότα" καὶ ὅτι μόνη περὶ τὸ δι- 
χανικόν τε! χαὶ συμβουλευτιχὸν χαλεῖται, αἱ δ᾽ ἄλλαι 
περὶ TO δικανιχόν. φασὶ δέ τινες xol περὶ τὸν παρῳχη- 
μένον τὴν πραγματικὴν χαταγίνεσϑαι στάσιν" καὶ τού- 
του δείγματα παρέχουσι τὸ περὶ rv? παρανόμων γραφὴν 20 
εἶδος" οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ψηφίσματος οὗ ἔγραψεν ᾿4ριστο- 
χράτης" περὶ γὰρ τοῦ ἤδη γεγραμμένου, φασὶν, ἐστὶν ἡ " 
ξήτησις" ἀλλά φαμεν ὡς οὐχ ἔστιν ἢ ξήτησις περὶ τοῦ 

εἰ γέγραπται ἢ μή" ἀλλὰ περὶ τοῦ εἰ δεῖ κυρωϑῆναι ἢ 
μὴ, ὡσαύτως xal ἐν τῷ πρὸς “επτίνην, καίτοι ἐκεῖ γρα- 25 

φέντος τοῦ νόμου χαὶ δοϑέντος. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τούτου 

περὶ μέλλοντος ἡ ζήτησις, εἰ δεῖ γὰρ ψήφῳ τῶν δικαστῶν 
κύριον γενέσϑαι τὸν νόμον ἢ μή" χατὰ τὸν αὑτὸν λό- 

γον xal ἐπὶ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς περὶ μέλλοντος 
7] ζήτησις" οἷον Φιλίππου τὴν ᾿Ελάτειαν καταλαβόντος 30 

γράφει Δημοσϑένης , ἐξελϑόντας βοηϑῆσαε τοὺς Aon- 

γαίους" οὐ γὰρ περὶ τοῦ καταλαβεῖν Φίμππον τὴν 

3) Ald. τοῦ, scripsi τήν. 15.. / 



228 XOAIA 

᾿Ελάτειαν ἡ ξήτησις, ἀλλ᾽ εἰ χρὴ. βυηϑεῖν" ὥσπερ δὲ 

ἐπὶ τῶν προλαβουσὼν στάσεων ἐλέγομεν εἶναι κατὰ φυ- 

γὴν καὶ δίωξεν, κατὰ αἴτησιν χαὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν 

εἴδη ζητημάτων, οὕτω xal ἐπὶ τῆς πραγματιχῆς, κατὰ 

5 φυγὴν μὲν χαὶ δίωξιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αριστοκράτους" xard 

αἴτησιν ὡς ἐπὶ rovrov" νόμος τὸν ἀριστέα αἰτεῖν ἣν 

βούλεται δωρεὰν, ἀριστεύσας τις αἰτεῖ πολίτου φόνον, 
xci βουλεύονται οἱ πολῖται" τοῦ δὲ χατὰ ἀμφισβήτησιν 

90 τοῦτο᾽ Ψόμος τὸν καλῶς πολιτευσάμενον δωρεὰν παρὰ 
10 τῆς πόλεως δέχεσϑαι. ᾿Αριστοφῶν xol Κέφαλος ἀμ- 

φισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" ἰστέον δὲ ὅτι χοινωνεῖ ἡ xa- 
τὰ φυγὴν καὶ δίωδιν πραγματικὴ τῷ στοχασμῷ καὶ 
τῷ δρῳ τῷ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν" ἐπειδὴ ἐν ἑκάστῳ 
αὐτῶν ἐστι xol φεύγων καὶ διώχων καὶ πρᾶγμὰ χρινό- 

45 μένον, διαφέρει δὲ ὅτε ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ τῆς 
ὑπάρξεως ἡ ἀμφισβήτησις, ἐν 02? τῷ ὅρῳ τῆς ἰδιότητόρ 
ἐστιν " ζήτησις" ἐν δὲ τῇ πραγματιχῇ οὔτε περὶ Unao- 
ξεως, ὁμολογεῖται γάρ" οὔτε περὶ ἰδιότητος ; ἔγνωσται 
γὰρ, τί ἐστε" περὶ δὲ τῆς ποιότητός ἐστεν ἡ ἀμφισβή- 

39 75019, ὁποῖον δεῖ νομίξειν τὸν γενησόμενον χρηστὸν ἢ 

φαῦλον, tv ἢ χυρωϑὴ 7 un: ἡ δὲ κατὰ αἴτησιν πραγμα- 

τιχὴ τῷ στοχασμῷ καὶ τῷ ὅρῳ τῷ κατὰ αἴτησιν χοινω- 
vei μὲν, ἐν ἑκάστῳ γὰρ καὶ νόμος ἐστὶν ὃ χελεύων, καὶ 
εὐεργεσία περὶ τὴν πόλιν γεγένηται" διαφέρει δὲ, ὅτι. ἐν 

45 μὲν τῷ στοχασμῷ ἀγνοεῖται, εἰ αὐτὸς εἴη ὁ δεδρακώς" 
ἄδηλον γάρ" àv δὲ τῷ ὅρῳ ὁμολογεῖται μὲν ὃ δράσας 

καὶ τὸ πραχϑὲν παρ᾽ αὐτοῦ" ξητεῖται δὲ &( χατὰ τὸν 
ψόμον εἴη πεποιηχώς, ὡς ὁ παύσας φιλόσοφος τὴν τυ- 

ραννίδα" ἔν δὲ τῇ πραγματικῇ ὡμολόγηται μὲν τὸ 
so πραχϑὲν ὑπὸ τοῦ ἀριστέως, ὡς ἢ" κατὰ τὸ ἀπὸ τῶν νό- 

μων διωρισμένον ἐστίν" ἐνίσταται δὲ ὃ ἀντιλέγων φά- 

2 Ald.. δὲ bm. 5 ὡς inserui ex conjectura: abest ab 

Ald, et Par. vide notam ad Theonis Prog. I. fine. 
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σχων μὴ δεῖν τοιαύτας αἰτεῖν δωρξάς" ἡ δὲ χατὰ ἀμ- 
φισβήτησὶν πραγματικὴ κοινωνεῖ uiv, καϑὸ iv ἑχάστῳ 
δύο εἰσὶν ἀμφισβητοῦντες , καὶ ἀμφότεροι εὐεργέται χαὶ 
χρηστοὶ περὶ τὴν πόλιν γεγενῆσθαι ' * διαφέρει δὲ στο. 
χασμοῦ μὲν, ὅτι ἐν ἐχείνῳ παντάπασιν ἕτερος ϑατέρου δ 
τὴν πρᾶξιν ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ | ἐν δὲ τῇ πραγματεκῇ οὐχ 
ἀναιρεῖ ὃ᾽ ἕτερος τοῦ ἑτέρον τὴν πρᾶξιν , τὸ πᾶν ἕαυ- 
τῷ ἰδιοποιούμενος, ἀλλὰ κατὰ σύγκρισιν ἀμφότεροι 
προΐασι χαλοῦ χαλλίονα ἔχατερος ἑκατέρου ἀποδειχνύνας 
ἑαυτὸν πειρώμενος" ὅρου. δὲ, χωϑὸ ἐν μὲν 006 ὁμολογεῖ 10 
μὲν ἑχάτερός τι eve pain o πρὸς τὴν πρᾶξιν τὸν 
ἕτερον" dv μέντοι τῷ παρ᾽ αὐτοῦ πεπραγμένῳ τὸ πᾶν 
τίϑεται τῆς πράξεως" ἐν δὲ τῇ πραγματιχῇ περὶ βίον 
ὅλον ἡ ζήτησις" καὶ βίος βίῳ ἐνάμιλλος ἑαυτὸν To) ἂν- 
τιϑέτου ἀποδεῖξαε λαμπρότερον δεϊσχυριζόμενος " ἰστέον 15 
δὲ καὶ τοῦτα, ὅτε ἐν τῇ κατὰ αἴτησιν πραγματικῇ δεῖ 
xal τὸ ὄνομα προστιϑένον τῆς δωρεᾶς, οὐ μέντοι ye καὶ ' 
ἐν στοχασμῷ ἢ ὅρῳ" ἔτι καὶ τοῦτο δεῖ εἰδέναι, ὡς οὐ 
μόνον ἐπὶ πραγριατικῆς τῆς κατὰ ἀμφρσβήτησιν πλείονα 
δύο προσώπων ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις, ἀλλὰ xoi ἐν 0 

ὅρῳ ἐνίοτε, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ὅρου" πυνϑανομένῳ το 
μάντεων * τεσσάρων, ὁποῖον Hs τοῦ βίον τὸ τέλος, ὁ 

μὲν ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρέσεως εἶπεν, ὁ δὲ ἐξ ὕψους πεσόν- | 

τι, ὁ δὲ ἐξ ὕδατος, ὁ δὲ ὑπὸ ϑηρίων" διωκόμενος ὑπὸ 
λματῶν ἀνέβη εἰς δένδραν, ἐκεῖϑεν κατέπεσεν εἰς ποτα- 5 

μόν" ἐνταῦϑα ϑηρίον παρατυχὸν ὑποδεξάμενον κατέφαγε" 
xoi ἀμφιαβητοῦσιν οἱ μάγτεις, τίς ὁ ἐπιτευκτικὸς ὃ τῆς 

ἀληϑείας" ἱστέαν ὅτι ἡ πραγμᾳτικὴ οὐ μόνον ἕνα μόνον 

εἰσάγει, ἀλλὰ καὶ δύο" καὶ ἔτι μέρος γάμου καὶ vngi- 

σματος" ταὐτὰ καὶ ἐπὶ συνϑηχῶν καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐγ- 89 

γράφων τε xal ἀγράφων. 

4 addendum videtur φάσκοντες. 5 Ald. μάντοω, omisso 

$q. τεσσάρων. 6 Ald. ἐπιστευτικὸς. 



, 

230 . 3X0 AI A4 

Μαρκελλίνου. Εἴποι τις ὡς 80e προσϑεῖναι 7 καὶ 

ποιότητος πράγματος" ἐπειδὴ καὶ ἐν στοχασμῷ περὶ μέλε 
λοντός ἐστιν ἡ ζήτησις ἐνίοτε, ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν * κρινό- 
μενον πλούσιον νυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἀλλὰ λέγομεν, 

δ ὅτι προσέϑηκεν, εἰ. δοῖ τόδε γενέσθαι ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦ- 
you, ὅπερ ovx ἔστε στοχασμοῦ" ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασ- 
OQ) εἰ ἔστε ζητοῦμεν, εἰ τυραννήσειεν ὁ νέος" ἐνταῦϑα 
δὲ ὁποῖόν τι. ἔσται" τὴν γὰρ ποιότητα μόνην ἐξετάζο- 
μεν" πάλιν ἐρεῖ Tég, ὅτι x&v ταῖς ἄλλαις στάσεσε μέλ- 

40 λον τι ζητοῦμεν, τουτέστι τὴν κρίσιν τῶν δικαστῶν, ἀλ» 

λὰ λέγομεν, ὅτι χρίσις τῶν διχαστῶν ἐν ἐχείναις μέλ- 
᾿λοντός ἐστιν, ἐνταῦϑα δὲ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μέλλει, περὶ 
οὗ συμβουλδύομεν ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι" ἑνὸς δὲ ἐπή- 
γαγε παράδειγμα, &g ἀπὸ τούτου εἰδότων ἡμῶν καὶ τὰ 

15 ἄλλα χαρακτηρίσαι" βουλεύονται ᾿4ϑηναῖοι, εἰ χρὴ ϑά- 
91 ψαι τοὺς ἐν Μαραϑῶνι πεσόντας τῶν βαρβάρων" ὁρᾷς 

ἐνταῦϑα Or, περὶ ποιότητος μέλλοντός ἐστιν ὁ λόγος 
εἰ νόμιμον TO ϑαάπτειμ τοὺς πολεμίους, εἰ δίκαιον, εἰ 

συμφέρον" ἃ εἰ xal ἐν στοχασμῷ καὶ ὕρῳ ζητοῦμεν, 
| 30 ἀλλ᾽ ἄδηλον ἐκαλεῖτο τὸ πρᾶγμα καὶ ἀτελές. 

"4» μέντοι πεπραγμένον ἢ, περὶ οὗ ἧ κρίσις ἤδη, κοιγὸν μὲν ὄνομα 
τούτῳ δικαιολογέα, ὥσπερ ἐκείνῳ ποιότης. 

Σωπάτρου. Διὰ τοῦ πεπραγμένου τὸν παρεληλυ- 
ϑότα εἰσάγει, ὃς τεμνόμενος τὰς λοιπὰς ποιεῖ στάσεις. 

25ἁ Ὥσπερ ἐχείνῳ ποιότης" ἐχείνῳ φησὶν ὃ τεχνογρά- 
φος, tQ καϑ᾽ ὅλου, τῷ φερομένῳ κατά τε τῆς negl - 
πρᾶγμα ζητήσεως καὶ τῆς περὶ ῥητὸν, ὅπερ ἐστὶν ἡ ποι- 

órng* ὥσπερ δὲ ἡ ποιότης πολλὰς περιέχουσα στάσεις οὗ 

στάσις ἣν αὐτὴ, ἀλλὰ μήτηρ στάσεων, οὕτω καὶ ἡ δι- 

80 χαιολογία, χοινὸν ὕνομα xal μήτηρ στασεων" περὶ γὰρ 

7 Ald. προςϑῆναι. ἃ Ald. ἔχομεν. 
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τήν τε ἀντίληψιν καὶ τὰς ἀντιϑετικὰς στάσεις ποιότητα 
δὲ τὴν πραγματικὴν dones τῷ γενικῷ ὀνόματι, ὅτι nei 
τὴν ποιότητα ἀφορίξεταφ" ἔνϑεν xol ἐζήτησαν τινες, διὰ 
τί μέρος τῆς ποιότητος xal τὴν δικαιολογίαν ἐχάλεσε" 

καίτοι τῆς πραγριατικῆς δικαιολογούμενον ἐχούσης, ὡς 5 
ἂν ταῖς τῶν παρανόμων γραφαῖς" φεύγων γὰρ ἐνταῦϑα 
καὶ διώχωψν᾽ εἰ γὰρ τις πρὸς ἀντιδιαστολὴν TOY γομι- 
χῶν τοῦτο ἐρεῖ εἰρῆσϑαι ὃ ἐχείνων ix ῥητῶν ἐχουσῶν τὴν 
πᾶσαν ἰσχὺν, ἐροῦμεν, ὡς καὶ ἡ πραγματικὴ τοῦτο ἔχϑι 
ἐν à τῇ τῶν παραγόμων γραφῇ" ψομικὴ γὰρ ἐνταῦϑα 10 

ἡ ζήτησιρ" ῥητοῦ γὰρ ζήτησις ὧδε, πότερον παραβέβα- 
ὅτωι ἢ un^ περὶ ὧν ἐν ταῖς γομιχαῖς ἀχριβέστερον δια- 
ληψόμεϑα" φαμὲν οὖν; ὅτε εἰκότως μέρος τῆς ποιότητος 

. τὸ δικαιολογεκόν" * οὗ γὰρ ἀεὶ ἡ πραγματικὴ δικαιολογίᾳ 

χρῆται" εὖ μὴ τὸ χατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν τῆς δικαιολο- 15 

γικῆς εἶδος " ἀπὸ τοῦ ἐπιπολάζοντος οὖν καὶ; πλεονάζον- 

Tog 7] πραγματικὴ χαραχτηρισϑεῖσα μέρος τῆς ποιότητος ' 
τὴν διχαιολογίαν ἔσχεν « 

Μαρκελλίνους Καλῶς ἐνταῦϑα οὖχ εἶπεν ζήτη- 
σις, ἀλλὰ χρίσις " χυρίως γὰρ ἐνταῦϑα ἔλαβε τὴν χρίσιν, 40 

ἐπειδὴ καϑόλου ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς ἐγκλήματα ἔχο- 

μὲν καὶ κατηγορίας. * τοῦτο γὰρ ἔδιον. τούτων τῶν στά- 

σεων" &p' οὖν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις λογικαῖς ovx ἔστε δὲ- 

καιολογία" φαμὲν, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν περὶ τῆς τιμωρίας 

7 δικαιολογία" ἐνταῦϑα δὲ ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς "tegi 35 

αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος δικαιολογούμεϑα τὸ πεπραγμένον 

δίκαιον εἶναι φάσχοντες ᾿ ᾿ uiv οὖν δικαιολογία καὶ λο-. 

γικὴ, ἡ δὲ λογικὴ oU πάντως διχαιολογία, ὃ γοῦν στο- 

χασμὸς καὶ ὅρος λογικὸν μὲν, οὐ μὴν καὶ δικαιολογικαί" 

ἐρεῖ δέ τις, ὅτι xoi ἐν στοχασμῷ καὶ ὅρῳ οὐ δικαιολο- 30. 

γηϑήσεται ᾽ ὁ κρινόμενος" λέγομεν, ὅτι οὐ δικαιολογη- 

1 Ald. εἰρεῖσϑα. 4. ἐν Ald. om. 3 Ald. ϑικαιολογι- 

ϑήσεταρ h. 1. et paullo post. . 
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ϑήσεται, ἀλλ᾽ ἀπολογήσεται" ἕως γὰρ ἔτε ἡ οὐσία τοῦ 
πράγματος καὶ ἰδιότης ζητεῖται, πῶς δικαιολογήσασϑαε 
δύναται" εἰ δὲ xc δικαιολογήσεται, ἀλλ᾽ ἔτι ἄδηλον τὸ 
πρᾶγμα καὶ ἀτελὲς, καὶ οὐκ αὑτὸ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα, 

δ εἰ δίχαιον, ἀλλ᾽ εἰ δίκαιον τὸν τοιοῦτον τιμωρεῖσθαι ὃ. 
δικαστὴς ζητήσει, Ὥσπερ ἐκείνῳ ποεότης. "Exet- 

yo λέγει τῇ λογικῇ" αὕτη γὰρ εἶδος τῆς ποιότητος" εἰς 
δύο διαιρουμένης τῆς ποιότητος, εἴς τε λογικὴν xol vo- 
pax. 

40 Πάλιν 0* αὖ καὶ τοῦτο διαιρήσεις δίχα" ἢ Ἶ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιη- 

κέναι, ὡς ἀδίκημα ὃ φεύγων καὶ κατά τι n. κεκωλυμέρον ἢ ἢ οὔ" κἂν 

pi» μηδαμῶς φάσκῃ κεκωλύσϑαι τὸ πεπραγμένον, ἀντίληψιν nowi* 

Σωπάτρου. ᾿Ἐπιπλήξειέ τις τῷ Ἑρμογένει, ὅτι 
τὸν ἠδικηχάτα ὁμολογεῖν λέγει ἀδικεῖν" οὐδεὶς γὰρ πώ- 

$5 ποτε, ὡς φησι Δημοσϑένης,3 ὁμολογῶν ἀδικεῖν ἑάλω" ἀλλὰ 
ἀναισχυντοῦσιν, ἀρνοῦνται, λόγους πλάττονται, πάντα 
ποιοῦσιν ὑπὲρ ταῦ μὴ δοῦγαι δίχην' δῆλον γὰρ ὡς ἐὰν. 

ὁμολογῇ φεύγων ἡδιχηκένας, λύεται " ἡ ἀμφισβήτησις, 
χαὶ ἕπεταε τῇ ὁμολογίᾳ ἡ τιμωρία" ἐχρῆν οὖν οὕτως 

20 μᾶλλον εἰπεῖν᾽ ἢ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιηχέναι χεχωλυμένον 
92 ὁ φεύγων, ἢ οὔ" οὕτω γὰρ τήν t5 προφανῆ διωρϑοῦτο 

ἁμαρτίαν, xci τὴν ἀντίληψιν μετὰ τῶν λοιπῶν ἄντιϑε- 
. Τιχῶν περιελάμβανεν « 

Μωρκελλίνου. Θαυμασίως προσέϑηκχε τὸ LR oU 
35 γὰρ ἀληϑὼς ἀδίκημα ὰ φεύγων ὁμολογήσει" ἀνόητον 

γὰρ ἀδίχημα φύσει τυγχάνει ὃν ἐν ταῖς δικαιολογικάϊς 

. τὸ πεπραγμένον" τινὲς δέ φασιν ὅτι περιττὸν τὸ ὡς ἀδί- 

. πῆμα" oU γὰρ λέγει ἀδικεῖν" ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαιαλο- 
dpiuv 4 ἐποίει" ὡς ἀδίκημα οὖν, ὡς ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" 

80 ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὡς ἀδίκημα προβάλλεται" ὃ δὲ φεύγων 
—— — — 

4 Ald. οἷ. 2 de fals. leg. p. 408. 3 Ald, λέγεται. 4 Ald, | 
δικαιολογία. 
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ovy ὁμολογεῖ ὡς ἀδίχημα, ἀλλὰ προβαλλεταί τε δίχαιον" 

ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι πρὸς τὴν περίστασιν ἀφορῶν — 
τὸ, ὡς ἀδίτημα, ὀρϑῶς πρός τὲ τὴν φύσιν TOU πραάγμα- 

τος καὶ τὴν περίστασιν ἁρμοζόμενος “ ἐπειδὴ δέ φησι 

πεποιηχέναι τι, εἰκότως xol δικαιολογεῦται" καὶ διχαιολο- ὅ 

. γίᾳ κέχτηται τὸ τοιοῦτο" διὰ τί δὲ μὴ καὶ ἡ διραιολο- 
γία στάσις, ἀλλὰ γένος" λέγομεν ὅτι οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ 

ὅτι οὐχ " εἷς τρόπος ὑπάρχει δικαιολογίας, ἀλλὰ πολλοί; 
ὅσοι δὲ τρόποι, τοσαῦται καὶ στάσεις. Καὶ κατά tt. 
διὰ τί χατά τι καὶ οὗ καϑύόλου; λέγομεν, ὅτι ἐμφαίνει 10 
ὡς ἐν ταῖς ἀντιϑετιχαῖς φύσει μέν ἐστιν ἀδίκημα τὸ 
πεπραγμένον, χατὰ δὲ τὴν περίστασιν οὗ χκοχώλυτοι» 
ἀλλ᾽ ἔχει ταύτην ἐπιχουροῦσαν τῷ ἀδιχήματι. 

Ἔστι γὰρ ἀντίληψις ἀνευϑύνου πράγματος εἶναι δοκοῦντος, ὡς 

ὑπευϑύνου κατηγορία" οἷον γεωργὸς φιλοσοφοῦντα τὰν υἱὸν ἀποκχη- 15 

ρὕττει. 

“ΠΝ Y 
Συριανοῦ xal Σωπάτρου. ᾿Ιστέον ὡς oix εὖ 

, ἔχει ὃ ὁριᾶμός ὁ ἀποδεδομένος τῆς ἀντιλήψεως * δύα 

μὲν εἰδῶν ὄντων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ, τῆς τε ἐπ᾿ 
αὐτῷ τῷ σὲἐπραγμένῳ τὴν χρίσιν ἐχούσης, ὡς “Ἀλκιβιάδης 20 

ὃ κχριμόμεμος ἐν ἐχπώμασι τὰ περὶ “Σικελίαν γράψας, 
xol τῆς dx. περιστάσεως, ὡς ὁ ζωγράφας oͤ ̓χρινόμενος 
ἐν τῷ' λεμένι γεγραφὼς τὰ ναυάγια «τῶν ἐμπόρων μὴ 
καταιρόντων" δύο οὖν τούτων εἰδῶν ἀντιλήψεως ὄντων, 

πέντε δὲ τρόπων" τοῦ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαρι- 35 

στέως, ὃν μοιχεύοντάώ, τις χατὰ τὰν περὶ τοὺς μοιχοὺς 
νόμον ἀπέχτεινεν᾽" τοῦ κατὰ φύσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αλχιβιά- 
δου, γελάσαντος ταῖς ὑπρσχέσεσι Κλέωγος ἐπαγγειλαμέ- 

vov τὰ περὶ Πύλον" τοῦ κατὰ τέχνην, ὡς ἐπὶ τοῦ γρά- 
ψαντος ξωγρῴφου ἐν τῷ λεμένε τὰ γανάγια" τοῦ κατὰ 80 

ῖ 

5 Ald. ovx. 

ao. 
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ἔϑος , ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αριστοφάνους κρινομένου αἰτίας ϑα- 

νάτου, μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ. δρᾶμα i ὑπεξαγαγόντος ΄ 

ἑαυτὸν Κλέωνος" τοῦ χατὰ τὰ μὴ κεκωλύσϑαι, ὡς ἐπὶ 

τοῦ γεωργοῦ οὗ xai αὑτὸς ἐμνήσϑη 3 ὁ ἀποδεδομένος 

δ ὁρισμός" ὃν μὲν ἐῶν εἰδῶν περιλαμβάνει μάνον, τὸ ài 

αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ τὴν ζήτησιν ἔχον, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρ- 

έϑετο παραδείγματρς τοῦ γεωργαῦ" τοῦτο γὰρ xol μό- 

voy μηνύει τὸ ἀγευϑύνου πράγματος εἶναι δοχαῦντος, ὡς 

ὑπευϑύνου κατηγορία" τὸ δὲ ix περιστάσεως εἶδος χκατα- 

40 A£Aoutey* ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν τρόπων ἕνα μόνον αἰχειοῦται 

τὸν κατὰ τὸ μὴ κεχωλύσϑαε, ὡς ἐπὶ τοῦ προῤῥηθέντος 

τοῦ γεωργοῦ παραδείγματος" ἄλλως τὸ δὲ καὶ οὐδὲ μό- 

γὴν τὴν ἀντίληψιν ὃ παρὼν ὁρισμὸς ὁρίζεται" ἀλλὰ καὶ 

τὴν ἀντίστασιν ὑφ᾽ αὑτὸν ἄγει xoà τὴν μετάστασιν" 

15 χἀχεῖναι γὰρ ἀνεύϑυνα πράγματα ἔχουσι" διὰ χαλῶς 

ἔδοξεν ἐπιδιορϑουμένους τὸν ὁρισμὸν οὕτω προαγαγεῖν" 

ἀντίληψίς ἐστιν ἀμφισβήτησις. περὶ πρᾶγμα, ὅπερ ὃ μὲν 

διώκων ὡς ἀδίκημα ἐπάγει, ὁ δὲ φεύγων τὴν ἐξουσίαν 

προβάλλεται τοῦ πεποιηχέναι κατὰ νόμον ἢ φύσιν ἢ 

30 τέχνην ἢ ἔϑος ἢ κατὰ τὸ μὴ κεχωλύσϑαι" ὡς ὑπευϑύ- 

vov ἢ ix περιστάσεως κατηγορία" οὗτος τοῦ προαποδε- 

δομένου ἀχριβέστερος " ὡς παντα rà ἑλλιπῶς ἔχοντα διορ- 

ϑωσαμενος" λέγεται δὲ τῶν τῆς ἰἀντιλύ' Veg τρόπων 

. ὃ μὲν χατὰ νόμον, διότι τὸν νόμον ὁ φεύγων προβάλ- 

25 λεται τὴν ἄδειαν αὐτῷ τῆς πράξεως παρασχεῖν" ὃ δὲ 

κατὰ φύσιν" διότι τὸ γελᾷν φυσικὸν, ἀλλ᾽ ovy ὕβοις, 

93 xai τοῦτο προβάλλεται ὡς ἀνεύϑυνον" οὐ γὰρ τὸν φι- 

λόγελών τις χρίνεν ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ, φύσεως γὰρ ἔργον" 

4 Ald. δρᾶγμας 3 Par. ad marg. Ὅρα ὅτι ἐν τούτοις πᾶσι 

φύσει μὲν ἀνεύϑυνον τὸ κρινόμενον, ἄλλοϑεν δέ πως, καϑάπερ si- 

ρήκαμεν, ἐκ περιστάσεως ὑπεύϑυνον γίνεται , αὐτίχα γὰρ τοῦ ἂρι- 

στέους ἐὰν τὴν ὑπόληψιν περιέλῃς, οὐκέτι δύναται κριϑῆναι, ὃ τὸν 

μοιχὸν ἀποκτείνας. 
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ὃ δὲ κατὰ τέχνην, ἐπεὶ καὶ ὃ ζωγράφος τὴν τέχνην 

προβάλλεται rdg ἀφορμὰς τῆς γραφῆς παρασχεῖν" μέμη- 
Tux; γὰρ παντὸς οὑτινοσοῦν τῶν αἰσϑητῶν ἡ γραφική" 

ὁ δὲ κατὰ ἔϑος" ἐρεῖ γὰρ ᾿Αριστοφαάνης, ὡς ἔϑος ἐν 

τοῖς Διονυσίοις χαϑεῖναι τὰ δράματα" ὃ δὲ κατὰ τὸ δ 
μὴ κεχωλύσθϑαι" διότι ἐπ᾿ ἐξουσίας ἐστὶν ἑχάστῳ ὃ. βού- 
λεται ἐν ἐχπώματι γράφειν" οἱ μὲν οὖν αἰτιώμενοι τὸν 
ὁρισμὸν οὕτως" ἐγὼ δ᾽ εἴποιμ᾽ ἂν, ὡς εἰ μὲν xord τὴν 
ἀπόδοσιν τοῦ ὑρισμοῦ τις εὐθύνοι xol τὴν ἀκριβολο- 
γίαν τῆς ἀποδόσεως οὐχ εὖ ἔχει ὁ Ἑρμογένους ὁρισμὸς, ἅτε 10 
δὴ μὴ ἐκ γένους ἀποδεδομένος καὶ διαφορῶν" εἰ δὲ καὶ 
καϑ' ὑπογραφὴν ἀσφαλὴς καὶ ἀνεύϑυνος, καὶ τῷ ἁπλου- 
στέρῳ τῶν φιλαιτίων νικῶν τὰς ὃ μέμψεις, πάντα γὰρ 
περιλαμβάνει xal τὰ εἴδη καὶ τοὺς τρόπους, καὶ τοῦτο 

δῆλον καὶ τοῖς μιχρὸν περιστήσασι περὶ τὰ τοιαῦτα" 15 
κοινωνεῖ δὲ ἀντίληψις στοχασμῷ, ὡς xol ἐπὶ τούτου, συνε- 
χῶς τις iv τοῖς ϑεάτροις. συρίττεται xal κρίνεται κακοῦ 

βίου" στοχασμὸς τοῦτο καὶ πάλιν τοὺς φυγάδας ἐξεῖναι 
ἀποχτιννύναι" 4 πολλούς τις καταστείχοντας ἀναιῤεῖ φυ- 
γάδας καὶ χρίνεται καχοῦ βίου" ἀντίληψις τοῦτο. ἀμφό- 30 
τέρα δὲ χοινωνεῖ" καϑὸ. βίου ἐξέτασίς ἐστιν ἐν ἀμφοῖν 
xoà κατηγορία ἢ αὑτή᾽ διαφέρει δὲ κατὰ μὲν Μινουχια- 
νὸν, χαϑὸ iy μὲν τῷ στοχασμῷ, ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεποιή- 

᾿κασιν, ἡ κρίσις, ἐν ἀντιλήψεε δὲ eg ὧν αὐτὸς πεποίη- 
κεν" ἡ δὲ ἀντίληψις" διαφορὰ παντὸς στοχασμοῦ πρὸς ἃς 

, ἀντίληψιν. αὕτη" ὅτε ἐν μὲν στοχασμῷ ἄλλο τὸ πρα- 

y), ἄλλο τὸ χρινόμενον" ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τὸ ngo 
χϑέν" οὕτω γὰρ καὶ οἱ στοχασμοὶ, οἱ ἀφ᾽ ὧν αὐτός tig. 

πεποίηχε. τὴν κρίσιν ἔχοντες, μάλιστα κοινωνοῦσιν ἀντι- 
λήψεσιν" διὸ καὶ ἀντιληπτικὸν ἔχουσε κεφάλαιον" ἔστι go 

δὲ στοχασμοῦ μὲν ἡ νύχτωρ δακρύουσα γυνὴ xol χρινο- 
μένη μοιχείας ὑπόδειγμα" ἀντιλήψεως δὲ ὁ τοῦ δολοφο- 

^ 

$ Ald. νικῶντας. 4 Ald. ἀποκτεννύναι. . ( 
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νηϑέντος πένητος υἱὸς τῷ πλουσίῳ καταχολουϑῶν καὶ 
συχοφαντίας κρινόμενος" ἀμφότεροι γὰρ τὴν 5" τοῦ 
δακρύειν ἐξουσίαν προτενοῦνται" διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν 
μὲν τῷ στοχασμῷ σημεῖον ἐστι vd. δάχρυα τῆς μοιχείας" 

δ ἐν ἀντιλήψει δὲ αὐτὰ τὰ δάχρυα τὸ ἀδίκημα" ἔσει χοι- 
γωνοῦσιν ἀντιλήψεις στοχασμοῖς ἐν τοῖς χατασοφισμοῖς" 

ὑπόδειγμα δὲ στοχασμοῦ μὲν τοῦ ix χατασοφισμοῦ τοῦτο" 

γόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρατηγεῖν" ϑέμενός τις υἱὸν ἐστρα-. 

rijynos μετὰ τὴν στρατηγίαν ἀπεκήρυξε τὸν υἱόν" xoà 
40 χρίνεται κατασοφισμοῦ" ἀρνεῖται γὰρ ἐνταῦϑα πάντη τὸν 
" χατασοφισμόν" οἷον ὡς οὐ διὰ τὸ στρατηγῆσαι ἔϑετο" 

- εἰ γὰρ ὁμολογήσει, ἀσύστατον" ἔχει δὲ μετάϑεσιν αἰτίας, 
ἢ τὴν ἀταξίαν τοῦ παιδὸς ἢ τὸ μὴ στέργεσϑαι ἴσως 
παρ᾽ αὐτοῦ" ἀντιλήψεως δὲ, οἷον ἐξεῖναι: τοῖς πατράσιν 

45 ἰσοκληρονόμους τάττειν τοὺς νόϑους τοῖς γνησίοις " ἔχων 

τὶς νόϑον ἐχ δούλης καὶ γγήσιον, ἔταξεν ἀμφοτέραυς 
ἐσοχληρονόμους" ὃ ψόμος δέδωχε τῷ γνησίῳ τῆς διανο- 

μῆς τὴν ἐξουσίαν" ὃς τὴν παροῦσαν οὐσίαν μερίδα ϑεὶς 
ἀντέϑηχε τῇ ἑτέρᾳ μερίδε τὴν τοῦ νόϑον μητέρα" καὶ 

40 ἐπέτρεψεν ἐκλέγεσθαι" εἵλετο μὲν οὖν τὴν μητέρα" δι» 
χάζεται δὲ κατασοφισμοῦ τῷ γνησίῳ" ἀντιληπτιχὸν δὲ 

τοῦτο" τὴν γὰρ ἐξουσίαν προκαλεῖται τοῦ ὡς ἂν ἐϑέλαε 
διανέμειν" διαφέρει ὅτι dv μὲν τῷ στοχασμῷ ἐπὶ συμ- 
βᾶάντι τὸ τοῦ χκατασοφισμοῦ ἔγκλημα ποιεῖται" τὸ γὰρ' 

45 ἀποκηρύξαι τὸν παῖδα τὴν ὑπόνοιαν TOU χατασοφισμοῦ 
πεποίηκεν" ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐχ ἐπισυμβέβηκεν" ἀλλ᾽ 
αὐτὸ xaO αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ὑπεύϑυνον εἶναι δοχεῖ" 
κοινωνοῦσι δὲ καὶ ὅροις $ αἱ ἀντιλήψεις" ἂν ἀμφοτέροις 
γὰρ ἔσϑ᾽᾽ ὅτε εὑρίσκεται ἐξουσία καὶ δήτησις τοῦ εἰ τοῦ- 

30 τό ἐστι τὸ ἀδίκημα" ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου, ὃν ἐπὶ τῇ 

γυναικὶ ὡς μοιχόν τις εὑρὼν ἀπέχτεινε" κατὰ ἀντίληψιν 

γὰρ οὗτος ὁ ὅρος προάγεται" ἀντιληπτιχὰν γὰρ τὸ a. 

$ Ald, τῆς. 6 Ald. 0 pic. 
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ψαὶ ὡς μοιχὸν ἀποχτεῖναε" τὸ δέ yt εἰ μοιχὸς ὃ εὐνοῦ- 
χος ζητεῖν ὁρικόν xai ὅρου μὲν τοῦτο παράδειγμα" ἀν. 9A: 
τιλήψεως δὲ τῆς χατὰ ὅρον ἐξεταζομένης τοῦτο" ἐγραψέ 
τις τὰ περὶ «Σιχελίαν" προὔϑηκε δημοσίᾳ" καὶ χρίνεται 
δημοσίων ἀδικημάτων" δρικῶς γὰρ ἐξεταζεται" περὶ γὰρ δ 

ὄνομα ἔχει τὴν ζήτησιν" οἷον εἰ δημόσιον τοῦτο ἀδίκημα" 

διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὅρῳ περὶ ὁμολογουμένου ἀδικήμα- 
τος ἐλλιπῶς ἔχοντος ἡ ζήτησις" ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τοῦτο 
ξητοῦμεν, εἰ ἀδίμημα τὸ im ἐξουσίας τοῦ δεδραχότος 
πραχϑέν.. 40 

Μαρχελλίνου. Ζητητέον΄ πῶς εἰ ἀνεύϑυνον τὸ 
πεπραγμένον συνίσταται" καὶ λέγομεν, ὅτι τῇ περιστάσει 
ὑπεύϑυνον γίνεται᾽ ϑαυμασίως δὲ ἔχεε καὶ ἣ προσθήκη 

ἀνευϑύνου δοχοῦντος" οὐ γὰρ πάντως ἀνεύϑυνον " οὐδὲ 
γὰρ εἶπεν ὄντος" ἢ γὰρ ἂν ἀσύστατον ἦν᾽ διὸ δοχοῦντος 15 
εἴρηκεν, ovx ὄντος" xol πάλιν ἀσφαλῶς προσέϑηχεν 
ὑπευϑύνου" οὐχ εἶπεν ἄντιχρυς ὑπευϑύνου, ἢ γὰρ ἂν 
οὐκ ἀντίληψις, ἀλλὰ μία τῶν ἀντιϑετικῶν ἐγένετο" δο-᾿ 
χκοῦντος διὰ τὴν φύσιν εἶναι ἀνευϑύνου, γινομένου δὲ 
ὑπευϑύνου διὰ τὴν περίστασιν" τινὲς δέ φασιν ὅτι χα- 30 
χῶς ὡρίσατο" ἁρμόζει γὰρ καὶ κατὰ πασῶν τῶν ἀντι- 
ϑετιχῶν᾽ οὐδὲ ἐν ἐχείναις γὰρ ὁμολογεῖ τις ὑπεύϑυνος 
εἶναν, ἐπειδὴ ἥ ωχεν" ἁμαρτάγουσι δέ" τοὐναντίον γὰρ ? 
ἐν ἐχείναις μὲν ὑπευϑύνου πράγματος εἶναν δοχοῦντος 

ὡς ἀνευϑύνου ἀπολογία" τούτῳ διαφέρουσι τῆς ἀντιλή- 1δ᾽ 
ψεως, ὅτι ἐν ἐχείναις μὲν ἀπὸ φύσεώς ἐστιν ὑπεύϑυνον 
τὸ πραχϑέν" διὰ δὲ τὴν περίστασιν, λέγω δὲ τὸ ἄνα- 
ξεῦξαι τοὺς πολεμίους, ἀντιτάττεται ὃ φεύγων λέγων 
ἀνεύϑυνον τὸ πραχϑὲν διὰ τὴν εὐεργεσίαν" τὸ δὲ ivav- 
τίον ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως" ἀνεύϑυνον μὲν τὸ φιλοσοφεῖν" 30 
διὰ δὲ. τὴν τοῦ γεωργοῦ περίστασιν ὡς ὑπεύϑυνον χρὶ» 
verat ἔστι δὲ xal ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως ἀπὸ τοῦ συμ- 

7 Ald. μέν. Par. yag. 
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βεβηχότος" οἷον ἐπρέσβευσε Φρύνων ὃ περὶ εἰρήνης πρὸς 
Φίλιππον" ἐσπείσατο τὸν παῖδα ὡραῖον ἐκδὶ καταλιπών" 
ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας ἐπανελϑόντα Δημοσϑένης" 
elàey , ἔλυσε τὴν εἰρήνην (Ῥίλιππος, καὶ χρίνετανι Anuo- 

δ σϑένης δημοσίᾳ" ἐνταῦϑα καὶ παραγραφιχὰ διάφορα 
ἐμπεσεῖται" οὐ δεῖ με χρίνεσϑαι" περὶ ὧν ἐποίησε Φίλιπ- 
πος ἐχϑρὸς ὦν ἔδει τότε ἀντιλέγειν" τρίτον ὅτε οὐ δί- 
καίον ἐφ᾽ οἷς ὃ δῆμος ἔγνωχε κρίνεσθαί με. 

40 δὰν δὲ ouoloys τε πεποιηκέναι, ἃς ἀδίκημα, ὄνομα μὲν πάλιν γενι- 
κὸν τούτῳ ἀντίϑεσις" διαιρήσομεν δὲ οὕτως καὶ τοῦτο, ἤτοι γὰρ 
εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχεται πᾶν ὃ φεύγων τὸ γεγονὸς, ἢ εἴς τι τῶν ἔξω- 

$e αὐτὸ μεϑίσεησι᾽ κἂν μὲν͵ εἰς ξαυτὸν ἀναδέχηται, 

ποιεῖ ἀντίστασιν. 

4δ Σωπάτρου. Καλῶς προσέϑηκε τὸ γενικὸν, ol γὰρ 
πρὸ τούτου τεχνιχοὶ πλὴν Μινουχιανοῦ ἀντίϑεσιν μίαν 
ἴσασι στάσιν, διά τοι τοῦτο, ἵνα μὴ πλάνη τις ἐμπέσῃ, 
προσέϑηχε τὸ γενιχὸν, ἵνα μηνύσῃ, * ὅτι οὗ στάσις ἐστὶν, 
ἀλλὰ γένος᾽ στάσεων" ἕχαστον γὰρ γένος τέμίνεται εἰς 

80 εἴδη" £a" ὅτε καὶ εἰς ὑπάλληλα γένη" οὕτως ἡ μὲν ποιό- 
τῆς τέμνεται εἰς λογικὴν καὶ νομιχήν᾽ ἡ δὲ λογικὴ sig. 

τε πραγματικὴν καὶ δικαιολογίαν" ἥτις δικαιολογία ὑπάλ.- 
ληλον γένος οὖσα τέμνεται εἰς ἀντίληψιν καὶ ἀντίϑεσιν" 
ὕπαλληλον δὲ xol αὕτη γένος" καὶ γὰρ τέμνεται εἰς τὰς 

25 τέσσαρας ἀντιϑετικὰς, ἀντίστασιν, ἀντέγχλημα, μετά- 
στασιν, συγγνώμην ἀντιϑετιχαὶ δὲ λέγονται, ἐν ταύταις 
᾿γὰρ μόναις ταῖς στάσεσι, προδήλου τινὸς ὄντος ἀδιχή- 

ματος ὁ φεύγων ἀντιτίϑησί τι, ὥσπερ κωλύων τὴν ὅλην 
ἀτραπὸν τοῦ λόγου καὶ σπανίζων. τὸ ἔγκλημα" ὅπερ οὔτε 

30 ἐν ὅρῳ οὔτε ἐν στοχασμῷ, οὔτε ἐν ταῖς προλαβούσαις 
ἐστὶν εὑρεῖν" οὐ γὰρ πρόδηλον ἐν ἐχείναις, ὥσπερ ἐπὶ 

8 Cfr. Dem. de fals. leg. p. 442. 1 Ald. μηνύσει, 
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τούτων τὸ ἀδίχημα, ἀλλὰ ἄδηλον naga τῷ δικαστῇ, διὸ 
καὶ ζητεῖται" ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιϑετιχῶν οὐχ οὕτως" ἀλλ᾽ 
0 μὲν δικαστὴς οἶδε τὸ ἀδίχημα, πρὸς τοῦτο δὲ ἀντιτί- 
ϑησί τι ὃ φεύγων λυτικόν" TO T8 yag χατασχάψαι τὸ 
τεῖχος ἀδίκημα παρὰ τῷ διχαστῇ κρίνεται, πρὸς Ὁ ὃ δ 
φεύγων τὴν νίχην αντιτίϑησιν" τό τε τὸν τρισαριστέα 
τὸν υἱὸν ἀνελεῖν, ἀδίχημα οἶδεν ὃ δικαστής" ἀντιτίϑησι 
δὲ τούτῳ τὸ ἡταιρηχέναι" ὡσαύτως καὶ τὸ μὴ ἐν τᾷ 95 
ὡρισμένῳ πρεσβεῦσαι καιρῷ ἀδίκημα προφανὲς ἀντιτί- 

ϑησί τι ὥσπερ λυτιχὺν ὁ φεύγων. 10 

Μαρκελλίνου. AM δικαιολογία, ὡς ἤδη προειρή- 

χαμὲν, τέμνεται εἰς δύο, τό τε κεχωλυμένον xal μή᾽ τὸ ^ 
μὲν οὖν μὴ χεκωλυμένον καὶ δοχοῦν εἶναι ἀνεύϑυνον, 
ποιεῖ στάσιν μίαν" τὸ δὲ ἕτερον ποιεῖ τὴν ἀντίϑεσιν, 
οὐ στάσιν μίαν, ἀλλὰ γένος, ὃ ἐέμνεται εἰς τέσσαρας 15 
GrGOtg* "τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετάστασιν, τὸ ἀντέγκλη- 
μα, τὴν συγγνώμην" εἴρηται δὲ ἀντίϑεσις, ὅτι ἀντιτίϑη- ᾿ς 
σιν 0 φεύγων ὥσπερ ἔρυμά τι dixm ῥεύματος φερομέ- 
vov τοῦ διώχοντορ᾽" ἐπειδὴ καὶ ὁ φεύγων ὁμολογεῖ ἐν- 
ταῦϑα τὸ 'ἀδίχημα, καὶ δέεται τρόπον τινὰ εὑρεῖν ἀπο- 20 
λογίαν ἀντιστῆσαε τῇ δύμῃ τοῦ διώκοντος" τινὲς δὲ ἀν- 
τίϑεσιν διὰ τοῦτο εἰρήχασε καλεῖσθαι, ἐπειδὴ ἑαυτῷ 

᾿ ἀντιτίϑησιν ὃ φεύγων διὰ τοῦ ὁμολογεῖν τὸ ἀδίκημα 
ὅπερ ἄτοπον. Κἂν μὲν εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχεξατ' 
τοῦτο λέγει ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ. [ἔγκλημα τὴν ἀντί- 25 
στασιν" ἐν μὲν γὰρ μεταστάσαι xol συγγνώμῃ (XOUOLOV 
τὸ πραχϑέν" ἐν δὲ ἀντιστάσει καὶ ἀντεγκλήματι ἑχού- 
gu. ἐν μὲν OUV τῇ ἀντιστάσει τὸ πᾶν ἑαυτοῦ τίϑεται᾽ 
εἶναι ὁ φεύγωυ, τῷ “συμφέροντι φιλοτιμούμενος, χαὶ 
ϑαῤῥῶν ὡς διὰ τῆς εὐεργεσίας λύσει τὰς αἰτίας" ἐν δὲ 530 
τῷ ἀντεγχλήματι οὐ τὸ πᾶν ἑαυτοῦ τίϑεται" ἀλλὰ τὸ μὲν 
ἑαυτοῦ, τὸ δὲ τοῦ πεπονϑότος, ἄξιον αὐτὸν φάσχων 

' 
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ὧν πέπονθεν εἶναι" “ὥσπερ ὃ τρισαριστεὺς τὸν υἱὸν d« 
ποχτείνας πορνεύοντα καὶ χρινόμενος φόνου. ᾿Αντίστα» 

σεν ποιεῖ. Μία τῶν ἀντιϑετιχῶν ἐστιν" ἴδιον δὲ αὖ. 
τῆς τὸ τὸν χρινόμενον ὁμολογεῖν μὲν πεπραχέναε ὃ dy- 

5 καλεῖται xoà λέγειν ἠδικηκέναι, ἀντιϑεῖναι δέ τι μεῖζον 
εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ γινόμενον τοῦ ἀδικήματος" 0 nu- 
ρᾶται ὁ κατήγορος ἄναγκαίως ἀποδειχνύναι ἧττον τῆς 

' βλάβης" εἰχότως δὲ ὁμολογεῖ ὁ φεύγων τὸ ἀδίχημα᾽ ov- 
δὲ γὰρ δύναται ἔξαρνος γενέσϑαι: οὕτως ὁμολογούμενόν 

40 ἐστι διὸ καὶ ἀνϑίστησι τῷ ἀδικήματι τρόπον ἀπολο- 
γίας εὔλογον" ὅϑεν xol ἀντίστασις χέχληται παρὰ 3 τὸ 
ἀντιστῆσαι τὸ εὐεργέτημα τῷ ἀδικήματι. 

᾿ 

Τίνεται γὰρ üvilaracig, ὅταν ὁμολογῶν ὃ φεύγων πεποιηκέναι τι ὧφ 
ἀδίκημα ἀνθιστᾷ ἕτερόν τι εὐεργέτημα μεῖζον δι᾽ αὑτοῦ τοῦ 

45 ἀδικήματος πεπραγμένον: 

Συριανοῦ. Καλῶς εἶπεν δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀδιχήμαο 
τος πεπραγμένον" χρὴ γὰρ ἀντιτιϑέναι τῷ δοχοῦντι ἀδια 
κήματι γεγονέναι εὐεργεσίαν μείζονα δι᾿ αὐτοῦ τοῦ ἀδι- 
χήματος πεπραγμένην τῷ φεύγοντι, ἵν᾿ ἢ δικαιολογίας 

20 ἀφορμὴ πρὸς τὸ ἐπαγόμενον ἐγκλημα" ἄλλ᾽ ἐπειδὴ λέγεο 
ται οὐκ ὀρϑῶς τὸν φεύγοντα ὁμολογεῖν ἡδικηχέναι δέον 

οὕτω ϑεραπεύοντας τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδύναι" ἀντίστασίς 
ἐστιν ὅτ᾽ ἂν ὁ μὲν κατήγορος ἐπάγῃ τὶ ὡς ἀδίχημα ; 
ὁ δὲ φεύγων αὐτὸ τοῦτο ἀρχὴν εὐεργεσίας λέγῃ" καὶ δό 

35 αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος μεῖζον τὸ πραχϑὲν εὐεργέτημα. 

“Σωπατροῦυ καὶ Μαρχελλίνου. «θαυμασίως ἡ 
προσϑήκη τοῦ ἐξ αὑτοῦ τοῦ ἀδικήματος" οὔτε γὰρ ἐπεισ 
ἄξει * ἄλλο ἔξωϑὲέν εὐεργέτημα" καὶ ἅμα ἐδήλωσε διὰ 
τούτου τὴν διαφορὰν τῆς ἀντιστάσεως πρὸς τὸ ἀντι- 

στα- 
1 ΑἸὰ, Zriodte ἀλλὸ ἔλοθεν. 

τὰ» 
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στατιχὸν κεφάλαιον". ἡ μὲν γὰρ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδιχήμα- 
τος ἔχει τὸ εὐεργέτημα, τὸ δὲ ἔξωϑεν xal οὐχὶ ἐχ τοῦ 
ἀδικήματος. παράδειγμα τοῦ’ ἀντιστατικοῦ ἐν τῷ κατ᾽ 
Aioxivovu, ἐν olg ὁ ὁήτωρ φησίν" ἂν τοίνυν ἀντὶ ᾧω- 
κέων xol Πυλῶν “Χεῤῥόνησος ὡς “περίεστι τῇ πόλει λέ- 5 

n εἰ δὲ Tug. εἴποι, ὅτι χαὶ ἐν μεταστάσοι εὑρίσχο 
εὐεργέτημα ἐξ αὑτοῦ τοῦ ἀδικήματος. ὡς ἐπὶ τοῦ ἄνα-, 
ξεύξαντος ̓ Αρχιδάμου ἐν τῇ νόσῳ, ἀπὸ ἀπὸ γὰρ τῆς dvayu- 
ρήσεως τὴν εὐεργεσίαν προβάλλεται τὸ ui) νοσῆσαι αὖ- 
τοὺς, ἐροῦμεν, ὅτι πρῶτον μὲν τοῦτο ἀναίρεσίν τινος 10 

ἔχει χαχοῦ ἢ φυλαχὴν τινος μέλλοντος καχοῦ, οὗ yevo- 
μένην τινὰ κατόρϑωσιν". ἔπειτα ἄδηλόν ἐστιν ἐν τούτῳ 
τὸ εὐεργέτημα καὶ κατὰ στοχαστικὴν ζήτησιν, ζητοῦμεν 96 - 
γὰρ, πότερον διὰ τὴν νόσον 1j προδοσίαν ἀνεχώρησεν" 
ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει δεῖ ὁμολογεΐσϑαε τὴν "εὐεργεσίαν, 15 
συγχρίνεσϑαι δὲ πρὸς τὸ ἀδίχημα" συνέξευχται δὲ καὶ 
ἄλλαις στάσεσιν ἡ ἀντίστασις, ἔστι γὰρ εὑρεῖν, ἐν τῷ 
αὑτῷ καὶ μετάστασιν καὶ ἀντίστασιν" ὡς ἐν τῷ ζητή- ' 
ματι ᾧ προειρήχαμεν τῷ ἀναξεύξαντι ᾿Αρχιδάμῳ καὶ 
χρινομένῳ δημοσίων" μεϑίστησι μὲν γὰρ τὸν ἐπὶ τὴν 20 

αἰτίαν xaigóy" ἐρεῖ δὲ καὶ λυσιτελέστερον εἶναι τὸ ant 
ϑεῖν τοῦ μεῖναι. 

*4» δὲ εἴς τι τῶν ἔξωϑεν" qoi Y. εἰς αὑτὸν τὸν παϑόντα ἢ εἷς ἄλλο 

τι κἂν μὲν sic τὸν παϑόντα, πριεῖ ἀντέγκλημα " γίνεται γὰρ ἂν- 
. Síyxinua, ὅταν δμολογῶν ὃ φεύγων πεποιήκέναι τε ὡς ἀδίκημα dy- 25 ^ 

τεγκαλῇ τῷ πεπονθότι ὡς ἀξίῳ παϑεῖν & πέπονθεν. ᾿᾿ 

Συριανοῦ xoi ΣΙωπάτρου. ᾿Ἐπιστῆσαι ἄξιον, 
τίνος ἕνεχεν ? πανταχοῦ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς στὰ“ 
σεως τὸ παράδειγμα πρὸς ἀχριβεστέραν τιϑεὶς εὐθὺς 
διάγνωσιν τοῦ προχειμένου, ἐπὶ ἀντιστάσθως καὶ ἀν- 50 ' 

! 

1 Ald. εἴ — 2 Ald. ἕνέγκεν. 
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 veyxijnorog οὐχὲ τοῦτο ἐποίησεν" ὑπέγραψε yàp μόνον 
οὐδὲν προϑεὶῤ παράδειγμα". φομὲν οὖν ὡς εἰκὸς τοῦτο. 
ποιῆσαι, διὰ τὸ πάντη δήλην ἔχειν 3 τὴν ἔγνοια», καὶ 

ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς ὑκογραφῆς εὐεπίσταξον εἶναι τὴν τούτων 
8 γνῶσιν, ὅϑεν wel oU08 τί ἐστιν ἀποδέδωχεν, ἀλλὰ πῶς 
γίνεται, σαφέστατην διὰ τούτων ποιούμενος τὴν διδα-- 
σχαλίαν xal οἷον μετὰ ὑποδείγματος" παράδειγμα δὲ 

ἀντιστάσεως μὲῃ τοῖτο" ἐν πολιορχίᾳ τῶν στρατιωτῶν 
καταφευγόντων inl τὸ τεῖχος καὶ μὴ βουλομένων πολε- 

“40 μεῖν χατέσκαψεν 0 στρατηγὸς τὸ τεῖχος ἐξελθόντες οἱ 

στρατιῶται νϑπιχήχασι τοὺς πολεμίους" καὶ μετὰ τὴν «“ἰ- 
πῃν χρίνεται ὃ στρατηγὸς ἐπὶ τῇ τοῦ τείχους κατασχαφῇ. 

δημοσίων ἀδικημάτων" ἀντεγχλήματὸς δὲ τοῦτο" τρισα- 
QuUrSUS ἑταιροῦντα τὸν υἱὸν ἀπέχτεινε καὶ χρίνεται φό- 

| 15 yov* χρὴ δὲ καὶ τούτῳ ἐπιστῆσαι, πῶς φησιν ὃ τεχνεκὸρ 
τοῦτο" ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως παρ᾽ ἑαυτῷ τὸν φεύγον- 

τα τὸ ἔγχλημα τίϑεσϑαι, ἐπὶ. δὲ ἀντεγκλήματος τὰ ὄξω» 
ϑὲν αἰτιάσϑαι" ἐρεῖ yup τις τοῦτο καὶ ἐπὶ -ἀντιστάδεως, 

ὡς καὶ αὐτὸ ἔξωθεν ἔχει τὸ αἴτιον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ 
40 πεποιηχοτε ἐστίν" ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως ἔξωϑεν 

τὸ καταναγχάσαν αὐτὸν τὸν παῖδα, οἷον ὃ τοῦ παιδὸς 
διεῳϑαρμένος βίος, οὕτω χἀανταῦϑα εἴποιμ᾽ ἂν ἔξωϑεν 
εἶναι ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεως τὸ χαταναγχάσαν τὸν στρα- 

τηγὺν. διελεῖν τὸ τεῖχος, τὴν τῶν στρατιωτῶν ὀφϑυμίαν'" 
45 εἶποι γὰρ ἂν, ὅτι ἡ καχία καὶ 7 φυγὴ τούτων ἡνάγκα- 

- σέ ns. TOUTO ποιῆσαι" πῶς οὖν ὁ τεχνικὸς τὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 
καὶ τὸ -ἔξωϑεν ἀντίστασιν χαὶ ἀντέγχλημα ἐχαρακτήρι- 
σεν ἀλλ᾽ ἴσως ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως οὐδὲν TOv ἔξω- 
Üev αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ πεποιηχότε τὸ πᾶν ἀνατίϑε- 

30 ται ὡς μήτε προφανοῦς ὄντος, ὡς δειλίᾳ καταπεφεύγασι 

τῷ τείχει οἱ στρατιῶται" εἰκὸς γὰρ καὶ φυλαχῆς ἕνεχα 

8 Ald. ἔγει. 
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TOUTO ποιῆσαι" prts ὡς ἁλώσονται ὑπὸ τῶν πολεμίων" 
τοῦτο “γὰρ ἀμφίβολον" ἀμφιβόλου δὲ ὄντος τὸ πᾶν τοῦ 
γεγονότος τὴν τοῦ στρατηγοῦ αἰτιᾶται γνώμην" ἄλλως 
τὲ χαὶ TO πεπονϑὸς οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ παρώξυνε τὸν πε- 
ποιηχότα " τεῖχος γὰρ μηδὲν μήτε δρᾷν μήτε πάσχειν 5 

δυνάμενον" καὶ τὸ πραχϑὲν εὐεργεσία, εἰ χαὶ μὴ τοῦ 
πεπονϑύτος" ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήμαεος τὸ πᾶν τῆς αἰτίας, 
τῶν ws» λέγει, διά τε τὸ πρόδηλον εἶναι ὡς εἰς βά- 
Sog ὠλίσϑησε κακοῦ τῇ ἑταιρίᾳ ὁ τοῦ τρισαριστέως 
υἱός " καὶ τὸ ἑχοντὲὶ «εἰς τοῦτα γεγονότα τὸν πατέρα πρὸς 10 
TOY αὐτοῦ φόνον χενῆσαι" καὶ τὸ πᾶν τοῦ πάϑους οὐχ 
ἑτέρους ἀλλ᾽ αὐτὸν παρασχεῖν τὸν πεπονυϑότα, καὶ τὸ 
τὴν πρᾶξιν οὐχ ἑτέραν εὐεργεσίαν γενέσθϑαν,. οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἑτέρους διαβῆναι" ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦτο παρωρμη- 
κότος εἴτε δὑεργεσίαν εἶτε τιμωρίαν γενέσϑαι. 145 

M αρκχελλίνου. “Σχεδὸν τοῦτο λέγων. xal τὰς ἀλ- 
λας τρεῖς τῶν ἀντιϑετιχῶν στάσεις ποιεῖ". ἕχαστος γὰρ 
ἐν ταύταις δύναται ἐπὶ τῶν ἔξωϑεν μεταφέρειν" φαμὲν 
οὖν, ὅτι ἴδιόν τι παρὰ τὰς ἄλλας ἀντιϑετιχὰς ἡ 7 nera- 97 
στασις ἔχειν ἔν γὰρ ταύτῃ τὴν αἰτίαν “μεταφέρει ὁ φεύ- 20 
γων ἐπ᾿ ἄλλον τοῦ ἀδικήματος, αὑτὸς οὐδὲν διαπραξά- 
μενος, ὅπερ. οὔτε ἐν τῷ ἀντεγκλήματι οὔτε ἐν τῇ Ovyyvo- — 
μῃ εὑρίσκεται; oU yaQ δύναται ἑαυτὸν᾽ ἀλλοτριοῦν τῆς 
πράξεὼς αὐτὸς πράξας" γνωστέον 92, ὅτι ἐν τῇ ἀντιστά- 
σεν χαὶ τῷ ἀντεγκλήματι, ἑχούσιόν ἐστι τὸ ̓πραχϑέν" ἐν 25: 
δὲ μεταστάσει χαὶ συγγνώμῃ ἀχούσιον" πρὸς τί οὖν ἀπο- 
βλέπων τὰς τρεῖς οὕτως ὡρίσατο; χαὶ “λέχομεν, i ὅτι πρὸς; 
σύγκρισιν τῆς ἀντιστάσεως, οὕτως ὡρίσατο καὶ τὸ &v- 
τέγχλημα ἐπὶ τῶν ἔξωϑεν γίνεσϑαι, ἐπειδὴ ἐκεῖ, λέγω δὴ 
ἐν τῇ ἀντιστάσει, ἅπαν * ἑαυτοῦ ποιεῖται τὸ ἔργον ὃ 30 

. ἀρινόμενος, τῷ συμφέροντι φιλοτιμούμενος" καὶ γὰρ ἐν 

4 Ald. ἅπασαν. 

16.. 
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τῇ εὐεργεσίᾳ ϑαῤῥῶν x«l σεμνυνόμενος τὸ πᾶν οἰχειοῦ- 
ται τῆς πράξεώς, εἰ δέ τις εἴποι, ὅτε xol ἐν ἀντεγχλή- 

pori ἐστιν εὐεργεσία, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ 

ἀποχτείναντος τὸν ἀναβοήσαντα στρατιώτην, λέγομεν, 
δ ὅτι ἀντεγκληματιχόν ἐστιν ὧδε καὶ οὐχ &vtiyxAnua' 
ἀντεγχαλεῖται γὰρ τῷ παϑόντι" χαλῶς δὲ προσέϑηκεν 
ὡς ἀξίῳ. παϑεῖν ἃ πέπονθεν" τούτῳ γὰρ διαφέρει ἀν- 
τέγκλημα ἀντεγχληματικοῦ" χαϑὸ τὸ μὲν ἀντέγχλημα 
ἄξιόν φησε τὸν πεπονθότα τοῦ προηγησαμένου πάϑους 

(0 ὃ' ἤδη πέπονθεν, τὸ δὲ ἀντεγχληματιχὸν κεφάλαιον οὐκ 

ἐπὶ ἤδη προγεγενημένῳ πάϑει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μέλλοντι χατα- 
σχευάξομεν, ὅτε ἀξίως πείσεται" ἰστέον δὲ ὅτε ἐπὶ τοῦ ὁ 
ἀντεγκλήματος 0 χρινόμενος ἀντεγκαλεῖ ἢ ὅλῃ πόλει 4 ἢ 
ἑνὶ ἀνδρί" ὅτ᾽ ἂν οὖν κατηγορῇ τοῦ παϑόντος «ὃ φεύ- 

15 79v, ἀπολογεῖσϑαε δεῖ τὸν κατήγορον ὑπὲρ αὑτοῦ" ἢ 

^ οὐκ ἀπολαχήσεταν μὲν ὁμολογουμένου τοῦ ἀδιχήματος, 
μὴ τηλικαύτης δὲ ἄξια τὰ πεπραγμένα τιμωρίας λέξει" " 
ϑεασώμεϑα τοίνυν ἐπὶ παραδειγμάτων" ἀνεβόησεν ἐν 
παρατάξει στρατιώτηρ" στρατηγὲ, ἡττώμεϑα ,) ἀπέχτεινεν 

40 αὐτὸν ὁ στρατηγὸς ; vixn γέγονε, ̓καὶ φόνου τρίνεται" 

ὁ χρίνων τὸν στρατηγὸν οὐδὲν ἡμαρτηκέναι λέγει τὸν 
στρατιώτην" χαὶ παλιν πορνεύοντα τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ 

ἀπέκτεινε, xci xpiveraa φόνου" ἐνταῦϑα μὲν ἐξελέσθαι 

αἰτίας οὐχ οἷόν ts τὸν πόρνον, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ἀδί- 
25 χημα" φήσει δὲ ὁ χατήγορος ἐλάττονος αὐτῷ δίκης ἄξια 

πλημμελεῖσϑαι" συνενηνοχέναι οὖν τὴν τιμωρίαν λέξομεν, 
τῷ μὲν παϑόντι, ὥσπερ τῷ παιδὶ τοῦ ἀριστέως " ἀπηλ- 
λάχϑαι γὰρ αὐτὸν αἰσχύνης " μέγίστης ὁ πατὴρ ἐρεῖ, 
τῇ δὲ πόλει ὡς ἐπὶ τοῦ βοήσαντος, στρατηγὲ ἡττώμεϑα, 

"so συνήνεγχε γὰρ τῇ πόλει τὸ ἀναιρεϑῆναι" εὑρίσχεται 
δὲ καὶ στοχασμὸς ἐν ἀντεγχλήματι, ὡς ἐπὶ τούτου" ζη- 

, 5 Ald. αἰσχίνης. / 
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τοῦμεν γάρ, πότερον ἐπιβουλεύων τῇ πόλει, καὶ τὰ noa- 
γματα διαφϑείρειν 9 βουλόμενος εἶπεν, ἢ τὸν στρατηγὸν 
ὁρῶν τοῦ πολέμου καχῶς προεστηχότας. — V 

᾿Εὰν δὲ sig ἕτερόν τι μεϑιστᾷ müh» διαιρετέον" ἢ γὰρ εἰς bvrev- 
ϑυνόν τι δυνάμενον γενέσθαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεϑίστησι τὸ 5 
ἔγκλημα, ὁμολογῶν τι πεποιῃκέναι ὡς ἀδίκημα, καὶ mowi μετάστα- 
σιν, ἢ ὡς ov δυνάμενον, ἱπεύϑυνον γενέσθαι ἀνεύθυνον δὲ σιάντη, 

καὶ πεποίηκε συγγνώμην" μεταστάσεως μὲν παράδειγμα ὃ πρεσβευ- 
τὴς» ὅν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δέον ἐδιέναι λαβόντα παρὰ τοῦ τα- 

μίου χιλίας δῥαχμας εἰς ἐφόδιον, μὴ λαβὼν δὲ καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐξ- 10 ΄ 

ολϑὼν εἶτα κρινύμενορ" “συγχνώμης δὲ παράδειγμα οἱ δέχα σερατη- 
yo) οἱ διὰ τὸν χειμῶνα μὴ ἀνελήμενοι τὰ σώματα, PE κρινόμε- 

ψοι" εἰ δέ τις ἡμῖν περὶ τούτων ἀμφισβητεῖ, συγγνώμης λέγω xoà 
μεταστάσεως, ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιϑέαεως λελέξεται. 

| ZvosavyoU xal Σωπάτρου. Ἔσφαλται ἐνταῦϑα 15 
ὃ τεχνικὸς, καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ τοῦτο" διὸ καὶ &xQu- 
βέστερον ἐρεῖν ὑπισχνεῖται περὶ τούτων" ἠλίϑιον γάρ, 

πρᾶγμα ὑπεούϑυνον yap ἔστι τὸ εἰς εὐθύναρ χαὶ δικα- 
στήριον xol δίχην ἀγόμενον" εἰς ταῦτα δὲ οὔτε χειμὼν 
οὔτε βρονταὶ οὔτε τε τῶν τοιούτων ἄγεται" διὸ ἤρκδι 30 

εἰπεῖν τὸ, ἤτοι εἰς πρόσωπον ἢ εἰς πρᾶγμα μεϑίστησι 
xcÀ ποιεῖ μετάστασιν" οὕτω γὰρ σαφὴς ἣν 7 διαφορὰ 98 
καὶ ἐσώξετο τὸ ? ἔδιον τῆς στάσεως" L γὰρ μετάστασις γί- 
ψεται, OT ἂν δὶς καιρὸν ἢ εἰς πρόσωπον ἢ tL τοιοῦτον 
τῶν ἔξδωϑεν μεταφέρῃ τὸ ἔγκλημα ὁ φεύγων" εἰς καιρὸν 25 
μὲν, ὡς ἐφ᾽ οὗ παῤέϑετο παραδείγματος αὐτὸς ἐπὶ 
συγγνώμης , xal γὰρ ἀντιστατιχὸν xal αὑτό" εἰς πρόσω- 

sov δὲ, ὡς ἐφ᾽ οὗ παῤατίϑεται xol παραδείγματος ἐπὲ 
μεταστάσεως. τοῦ μὴ λαβόντος τὰρ χιλίας δραχμὰς 

πρεσβευτοῦ" ἡ δὲ συγγνώμη, or ἂν εἰς τὰ τῆς ψυχῆς 30 

6 Par. διαφϑεῖραι. 4 Ald. δὲς 32 τὸ Ald. οπι., adjeci ex meo. 
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πάϑη, οἷον φόβον, ἔρωτα, λύπην, ἢ τι τοιοῦτον" ἔστι 
xe ἄλλη διαφορὰ συγγνώμης καὶ μεταστάσεως" ἡ μὲν 

γὰρ μετάστασις, ἐφ᾽ οἷς tig ovx?* ἐποίησε δέον στοτῆσαε, 
ἔχει τὴν χρίσιν" ' δὲ συγγνώμη , ἐφ᾽ οἷς ἐποίησε δέον 

δ μὴ ποιῆσαι" κοινωνεῖ δὲ μετάστασις xol συγγνώμη σφό- 

δρᾳ" ἐν ἀμφοτέραις γὰρ 7 ἀνάγκῃ τοῦ βιασαμένου" 
διαφέρει δὲ roig T6 εἰρημένοις χαὶ οἷς εἰρήσεται" κχοινω- 

vei δὲ ἡ μετάστασις τῷ στοχωσμῷ τῷ dp. ὧν αὗτός τις 

ποιήσας χρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος μὴ ἀνοίγειν 
᾿40 γύχτωρ τὰς πύλας τῆς πόλεως" Κλέωνος ἐπανάγοντορ ἐκ 

:Σφακτηρίας, Νικίας ovx ἤνοιξε καὶ κρίνει αὐτὸν 8λά-᾿ 
βης" ἐνταῦϑα γὰρ. προβαλλομένου τοῦ Nixiov τὸν vo- 
μον ἀναφαίνεται στοχαρτικὴ ξήτησις, πότερον φϑόνῳ 

τοῦ χατορϑώματος ἢ τῇ ἀληϑείᾳ δέεε τοῦ νόμον ovx. 

15 ἤνοιξε τὰς πύλας" ἔστι δὲ μετάστασις ἡ στάσις" διαφέ- 

ρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν στοχασμῷ παντὶ δύο εἰσὶ τὰ πράγμα- 

τα ἐνταῦϑα δὲ ἕν στο τὸ πρᾶγμα αὐτὸ τὸ μὴ ἀνοῖξαι 
τὰς πύλας" δύο δὲ τοῦ στοχασμοῦ πράγματα, τό κε ὑπεύ- 
ϑυνον καὶ τὸ ἀνεύϑυνον" ἔτι χοινωνεῖ ἡ μετάστασις σφόδρα 

40 αὐτῇ τῇ ἀντιλήψει τῇ χατὰ νόμον" οἷον, νόμος τὸν μοιχὸν 
τ. γνάναι" ἀριστέα τὶς μοιχὺν anéxrewe καὶ κρίνεται φό- 

- νου" μετάστασις δὲ κατὰ νόμον, ἥτις καὶ ἀντιληπτικὴ 
λέγεταε τὸ προειρημένον ὑπόδειγμα τοῦ μὴ ἀνοίξανζος 
τὰς πύλας" κοινωνοῦσι γὰρ avra xmÓO ἀμφοῖν ὁ νόμος 

45 προβάλλεται εἰς ἀντίληψιν" διαφέρφυσε δὲ, Oii ἐν μὲν 
' ἀντιλήψεε οὐ φαῦλον τὸ γεγονὸς, ἀλλ᾽ ix περιστάσεως 
διὰ τὸ ἀριστέα εἶναι τὸν μοιχὸν, ἐν μεταστάσεις δὲ ὁμο- 
Aoyovuévog xal πάντως ἐστὲ φαῦλον τὸ γεγεκημένον * 
-οἷον τὸ μὴ ἀνοῖξαι τὰς πύλας" ἔτι διαφέρουσι, χαϑὸ 

.30 ἐν μὲν ἀντιλήψει συγκεχωρηκέ τι ὁ νόμορ᾽ ἐν δὲ μδεα- 

στάσει Ἀεχώλυχε᾽ xai ὃ ποιῶν ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀχό- 

4" Ald. ovx om. 
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λουϑα νόμῳ ftOt&i. Κοινωνεῖ ἢ συγγνώμη τῇ ἀντιλή yu 

olov νόμος τοὺς χατιόντας φυγάδας ἐξεῖναι ἀποχτινγνύ- 
ναε᾽ καταστείχοντάς Tig φυγάδας ἀπέκτεινε καὶ χρίνεται" 
ἀντίληψις τοῦτο" συγγνώμη δὲ, ἐρασϑέντι τῷ ψίῳ τῆς 

μητρυιᾶς ὃ πατὴρ παρεχώρησε, χαὶ χρίνονταιι el. τρεῖς 5 
καχοῦ βίρυ" κοινωνοῦσι γὰρ τῷ ἐν ἀμφοτέροις ἐν τῷ 

πεπραγμένῳ τὸ ἔγχλημα εἶναι xol χαχοῦ βίου τὴν γρα-. 

φήν᾽ διαφέρϑυσε δὲ, τῷ τὰ μὲν τῆς ἀντιλήψφως ὁμολὸ- 

γουμένως εἶναι ἑχούσια, τὰ δὲ τῆς συγγνώμης ἀχούσια" 
οὐ γὰρ ἑχὼν à νεανίσχος ἐρᾷ, οὐδ᾽ d. "πατὴρ παραχω- 10 
esi, ἀλλὰ à ἔλεον ?' τοῦ παιδός" ἀλλ᾽ οὐδὲ, ἡ q ψμητρυιὰ, 
εἰ μὴ τῷ τὰ παστα πείϑεσθαι τῷ ἀνϑδρί" κατὰ γὰρ τοὺς 
᾿Αττιποὺς vóuovg. ἐξῆν τὸϊς ἀνδρασι τὰς ἑαυτῶν γυναῖ- 

xag ἑτέροις ἐχγαμίζειν" ^ εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, ἀσύστατον 
ἔσται τὸ ζήτημα κατὰ τὸ ἀπίϑανον. Kowowsi μεεά- 15 
στασις συγγνώμῃ | ἐν ἀμφοτέροις γὰρ πρόκειται βία" 
ἢ ἀπὸ καιροῦ, ἢ τύχης, ἢ ἀπὸ προσώπου, ἢ ἀπὸ πρᾶν 1 
γματος" διαφέρει δὲ," χαϑὸ συγγμώμη μὲμ. ini τὰ τῆς 

ψυχῆς φέρει παϑήματα". μετάστασις. δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω" 

ἐστέον δὲ, ὅτε οὐχ. ὡς τενες φήϑησαν 7 μετάστασιρ ἐπὶ 20 

πρόσωπον μόνον φέρει" ἡ δὲ συγγνώμη ἐπὶ πρᾶγμα, ὡς 

ἐπὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου τοῦ διὰ τὸν χειμῶνα, καὶ τοὺς. σχη-. 

στοὺς ἀγαζεύξαντος ix Πλαταιῶν". qéott γὰρ συγγνώμη 

ἐπὶ πρύσωπον, ὡς ἐπὶ τῆς ληφϑείσης παρὰ τῶν πολε- 
piov χοηφορούσης , el βασάνοις τὰ ἀπόῤῥητα ἐξει- 16 

πούσης, 

Μαρκελλίνου. Καλῶς ἠσφαλίσατο εἰπὼν δυνά- 
μενον κριϑῆναι" τοῦτο γὰρ καλεῖ ὑπεύϑυνον καὶ οὐ τὸ 
ἤδη ὑπεύϑυνον γενόμενον" πρόδηλον γὰρ καὶ ἀσύστατον 

ἐγίψετο" διὰ τί δὲ εἶπεν ἢ πρόσωπὸν ἢ ἢ πρᾶγμα ὑπεύϑυ- 80 
γον γενέσϑαι δυνάμενον" ἔστω yap φησι πρόσωπον" μὲ 

* a 

P "Ald, ἔλαιον. 4 Ald. ἐγκομίζειν. 
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09 xoi πρᾶγμα δύναται ὑπεύϑυνον γενέσθαι" οὐ γὰρ τὰ 

ἄψυχα ἄξομεν εἰς δικαστήρια" λέγομεν. | οὖν, ὅτι ἔστι 

' xol πρᾶγμα ὑπεύϑυνον, οἷον νόμος" πρᾶγιια γὰρ ὃ νό- 
Koc, . ὃς ὑπεύϑυνον δύναται εἶναε xarà δύο τρύπους * 

5 ὅτι τοῦτο μὲν τὸν νομοϑέτην εὐθδυνοῦμεν διὰ τῶν πρα.- 
γμάτων χαὶ τῶν ἡμαρτημένων αὑτὸν αἰτιώμενοι" καὶ 
τὸν τὸ ψήφισμα γράψαντα ὁμοίως, ἤ τε τοιοῦτον ἐὰν 
γὰρ εἰς τὰ γεγραμμένα ἀναφέρωμεν, τοὺς γράψαντας 

αἰτιώμεϑα" τοῦτο δὲ ὅτι xol λῦσαε τὸν νόαον, ἐὰν 
40 ἀσύμφορος 9, δυνατόν" τιμωρία δ᾽ ὥσπερ τοῦ νόμου ἡ 

λύσις τοῦ νόμου, δείξαντες γὰρ αὑτὸν ἀσύμφορον ix- 
βαλεῖν δυνησόμεθα" ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ προβλήματος 
vovroy ᾿4ϑηναῖοι μετὰ τὴν Φωχίδος κατασκαφὴν οὐχ 
ἔπεμψαν τὴν ϑεωρίαν εἰς Δελφοὺς xal χρίψονται ἀσε- 

15 βείας" xoà γὰρ ἐνταῦϑα μεταφέρει ἐπὶ πρᾶγμα τὴν αἰ- 
τίαν ἐπὶ τὴν κατάσχαφὴν, καίτοι οὐ δυνάμενον εὐδύ- 
ψεσϑαι, ὅτι πρῶτον μὲν, ὥσπερ ψόμος ὑπεύϑυνος, καὶ 

ἐπιδέχεται χρίσιν xal αὐτὸς ὃ νόμος καὶ ὁ τούτου. νο- 

μοϑέτης, οὕτω ἐνταῦϑα διὰ τοῦ πράγματος ὃ πράξας 
30 δύναται χρίνεσϑαι᾽" ἔπειτα γνωστέον, ὅτι xol τὰ ἀνεύ- 

Üvva καὶ ὑπεύϑυνα τῇ μεταστάσει ἀποδοτέον" xoà γὰρ 
ἄμφω, τό τε ἀνεύϑυνον καὶ τὸ ὑπεύϑυνον τὴν μετάστα- 
σιν ποιεῖ, μόνα δὲ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς τὴν συγγνώ- 
μήῆν. Φιλονείκως δὲ o “Ἑρμογένης τῷ ὑπευϑύνῳ xci 

25 ἀνευϑύνῳ διορίξϑι τὴν συγγνώμην xal τὴν μετάστασιν" 

διαφορὰ δὲ ἀληϑὴς μεταστάσεως καὶ συγγνώμης μίέα 
μὲν, ἣν εἴπομεν, ὅτε ἡ μὲν χαὶ τὸ ἀνεύϑυνον ἔχει καὶ 
τὸ ὑπεύϑυνον" 5 δὲ μόνα τῆς ψυχῆς τὰ πάϑη, ἑτέρα 

δὲ ὅτι ἐν τῇ μεταστάσεν OU μεγάλη ἀνάγκη τυγχάνει, 

30 ἀλλ᾽ ἐπιδέχεται χαὶ ἄλλον τρόπον πραχϑῆναι, ὡς ἐπὶ 
τοῦ πρεσβευτοῦ " ἐδύνατο γὰρ καὶ ἄλλοϑεν εὐπορῆσαι 
χρημάτων xai δανείσασϑαι πρὸς τὴν χατεπείγουσαν 
χρείαν" ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ ἀνάγκη ἀφόρητος χαὶ τὲ 

L| 

- 
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ἀδύνατον ἔχουσα τῷ πάϑει τῆς συγγνώμης" ἀλλ᾽ αὕτη 
7 διαφορὰ τῆς προτέρας διαφορᾶς ἀσϑενεστέρα" εὑρί- 
σχομὲν γὰρ καὶ ἐν μεταστάσϑι ἀπαραίτητον ἀνάγχην, 
ὡς ἐπ᾿ ἐχείνου τοῦ παραδείγματος" οὐχ ἀνείλοντο τὰ 
σώματα τῶν ἐν “Αργινούσαις πεσόντων ol στρατηγοὶ, δ 
καὶ 5 χρίνονται" ἀπαραίτητος γὰρ ὁ χειμών" οὐχοῦν τῇ 

X πρώτῃ ρηστέον ὡς ἀναγκαιοτέρᾳ" ὃ μέντοι τεχνικὸς 
εἰδὼς , Ott φελονείκως πρὸς Μινουχιανὸν a ἀποτείνεταε περὶ | 
᾿χούτου , λέγει γὰρ ὡς οὐχ ἀγνοῶ, ὅτι τινὲς οὗ τῷ ἀνευ- 
ϑύνῳ xol ὑπευϑύνῳ χωρίξουσι τὴν συγγνώμην xol τὴν 40 
μετάστασιν, ἀναβάλλεται τὸν περὶ τούτου λόγον εἷς ὕστε- 

᾿ρον εἰπὼν, ὅτι ἀχριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιϑέσοων λε- 
λέξεται" τινὲς γὰρ τὸ τῶν δέχα στρατηγῶν ἀποδιδόασε 
τῇ μεταστάσει λέγοντες πρᾶγμα εἶναι, οὐ φόβον, ἄλλοι 
δὲ λέγουσι συγγνώμ ng εἶναι, σάϑος λέγοντες xal τὸν 45 
φόβον τὸν ἀπὸ χειμῶνος " ὃ μέντοι “Ἑρμογένης οὗ διὰ 
φόβον λέγει αὑτὸ τῆς συγγνώμης, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῷ ἀνευ- 
ϑύνῳ καὶ ὑπευϑύνῳ χωρέξει τὴν συγγνώμην καὶ τὴν με. 
τάστασιν ὡς πρᾶγμα ἀνεύϑυνον O ὄντα τὸν γειμῶμα ἀπο- 
δίδωσι τῇ συγγνώμῃ" ἀλλ᾽ οὖν τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη τῆς 30 

συγγνώμης᾽ πάϑη δὲ ψυχῆς οἷον φόβος, ἔρως, ἄνοια, 
, ὅλεος, ἢ τε τοιρῦτον᾽ φόβου μὲν, Μεσσηνίους * ἔκριναν 
ἀχαριστίας Θηβαῖοι μὴ ὑποδεξαμένους αὐτῶν τὴν φυ- 
γήν" ἐροῦσι γὰρ φύβῳ᾽ ̓Αλεξάνδρου" ἔρωτος δὲ, μητρυιᾶρ 
ηράσϑη ὁ πρόγονος, ἔγνω τοῦτο ὁ τύραννος, ὑπέσχετο 35 
συμπράξειν τῷ ἔρωτι, εἰ τὸν πατέρα ἀτιμάσου , ἥτίμα- 
σεν, ἔτυχε τῆς ἐπαγγελέας, μετὰ τὴν τοῦ τυράννου κα- 
ϑαίρεσιν χρίνδται ὡς πατραλοίας" ἐπὶ γὰρ τὸ τοῦ ἔρω- 
τος καταφεύξεται" ἀνοίας , à γυχτομαχίᾳ εὶς ἀγνοήσας 

ἀνεῖλεν ὁμόφυλον καὶ χρίνεται φόνου" ἐλέου, τὸν ἁλόν- 30 

τα παρανοίας δεδέσθαι παρὰ τοῦ παιδός" ἐδέδετό T, — 

5 καὶ Ald. om. 8 Ald. ἹΜεσηνίους, et p. 250. 1. 22. Ἱ͵εσήνιοι. 

— eadem, 1. 30. ἐλέους. 
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ἔλυσεν αὐτὸν ὁ τοῦ παιδὸς παῖς, καὶ ἀποχηρύσσεται" 
μέϑης, ὡς παρὰ Δημοσϑένει, 7 ἔπειτα ὃ τὸν ϑεσμοϑέ- 

τὴν πατάξας τρεῖς εἶχε προφάσεις, μέϑην, ἔρωτα, ἂἄ- 

γοιαν": ὀργῆς, xol παρὰ τῷ αὐτῷ Δημοσϑένει, ὀργὴ ἢ 

5 xci τρόπου προπετείᾳ φϑάσας τὸν λογισμὸν ἔπαισεν" 
ὁ δὲ Μινουχιανὸς βούλεται καὶ ἀπὸ τῆς ἡλικίας γενέσθϑαε 

συγγνώμην" ὅτι ἡ νεότης συγγνώμης ἀξία πταίουσα" 

100 βούλεταε δὲ ὃ αὐτὸς συγγνώμην εἶναε καὶ ὅταν μηδὲν 
ἔχων τὶς εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἐπαγγελίᾳ τοῦ 

* 40 μέλλοντος συγγνώμην αἰτῇ" . ὡς 0 ἅγις παρὰ “αχεδαι- 

μονίοις χρινόμενος ὑπὲρ τῆς ἐξ “Ἄργους ἀναχωρήσεως" 
C — &gn γὰρ ἔργῳ καλῷ ἀπολύσασϑαι τὴν διαβολήν" τινὲς 

δέ φασι καὶ ἐφ᾽ οἷς τις οὐχ ἔπραξε συγγνώμην εἶναι" 
οἷον ἀριστεὺς ἔχει μοιχὸν χαταλαβὼν, προσέταξε τῷ παι- 

45 δὲ ἀποκτεῖναι , τοῦ δὲ μὴ βουλομένου διέφυγεν ὃ μοιχός " 
' καὶ ἀποχηρύσσει αὑτὸν ὦ πατήρ" ὥσπερ δὲ εἰρήκαμεν 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑετικὼν. xoi δημοσίας εἶναι χαὶ ἰδίας, 

οὕτω xal συγγνώμην καὶ ivi προσώπῳ χαὶ ὅλῃ τῇ πόλει" 

- bà μὲν, ἐτύπτησέ τις τὸν πατέρα ὑπὸ τοῦ τυράννου 

40 κελευόμενος" χινδυνεύει μετὰ τὴν ̓ τυραννίδα περὶ τῶν 
χειρῶν, νόμου χελεύοντος" ὅλῃ, δὲ πόλει" ὡς οἱ χριν nt 

vor Μεσόήνιου παρὰ Θηβαίων ἀχαριστίας. 

ψὰς μὲν οὖν λογικὰς τῶν» στάσεων ἐκ τούτων ἐπιγνωσόμεϑα" τὰς 
δ᾽ αὖ νομικὰς οὕτω" πρῶτον μὲν περὶ énà ἀνάγκη τὴν ζήτησιν, 

. 326 ἐνταῦϑᾳ Ὁ γίνεσθαι" ῥητὰ δὲ λέγω, οἷον γόμους, διαϑήκας, y- 
- φίσματα, ἐπιστολὰς, κηρύγματα ὡρισμένα, πάντα ἁπλῶς rà — -— 

ἐν ῥητοῖς. 

ZvosavoU καὶ Σωπάτρου. IlAyoocag τὸν περὶ 
τῶν λογικῶν στάσεων ἐξετασμὸν νῦν εἰχότως ἐπὶ τὰς 

7 Ald. Δημοσθένη, 8 Ald. ὀργὴ καὶ τρόπον προπέτεια. — 
Dem. in Mid. p. 526. 9 Ald. αἰτεῖν. 

1 Par. ἐγταυϑοΐῖ. 
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νομιχὰς μεταβέβηκεν" εἰρήκαμεν χὰρ, ὅτι διαιρεῖ τὸ φα- 
ψερὸν καὶ τέλειον εἰς πρᾶγμα καὶ ῥητόν" καὶ τὸ μὲν 
πρᾶγμα, εἴς τὰ τὴν πραγματικὴν χαὶ τὰς λογιχὰς , τὸ δὲ 
ῥητὸν εἰς τὰς τέσσαρας γνομιχάς" δὲ ἣν δὲ αἰτίαν προ- 
ἐτάγησαν αἱ λογικαὶ , εἴρηται" ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ κατὰ 5 
δητὸν ζήτημα, γίνεται, ὅτ᾽ ἂν ὁμολογουμένων τῶν πρα- 
γμάτων ἐκ τῶν νόμων ἡ ζήτησις ἀναχύπτῃ" i ἐξήτηται δὲ 
δι᾿ ἣν αἰτίαν εἰ xol ἐν ταῖς λογιχαῖς εὑρίσκονται γόμοι, 
ὥσπερ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἐπὶ ῥητὸν φερομένῃ καὶ ἐν 
ἀντιλήψοι χαὶ ὅρῳ καὶ ἄλλοις τισὶ, “τί διοίσουσιν oi νό- 10 
μικαὶ τῶν λογιχῶν " καὶ ἤδη μὲν ἀποχρώντως εἴρηται" 
εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὅτι εἰ xol ἐν ἐκείναις καὶ ταύταις 
ῥητά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν μὲν ταῖς λογικαῖς ἀπὸ ῥητῶν 

μὲν ἡ ξήτησις οὗ μὴν καὶ περὶ ῥητά" ἐν δὲ ταῖς νομι- 
x«ig καὶ ἀπὸ ῥητοῦ καὶ περὶ Ónró»' καὶ τοῦτο καὶ ὃ 15 
τεχνικὸς ἐδήλωσεν οὕτως εἰπών" πρῶτον. μὲν περὶ ῥητὰ 
ἀνάγχη τὴν ζήτησιν γίνεσθαι, οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγμα- 
τος ἐν ἀντιλήψει τῇ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισα- 
θιστέα μοιχεύοντα ἀνελόντος διὰ τὸν νόμον τὸν τοὺς 

μοιχοὺς κελεύοντα ἀποχτιννύναε οὐδὲ μία σρὸς τὸ ῥη- 20 
τόν ἐστι ζήτησις" οὐδέ φαμεν, ὅτε οὗ τοῦτα, ἀλλὰ τόδε 
σημαίνει τὰ ῥητόν" οὐδ᾽ ὅτι ἕτερον αὐτῷ ἐστι ῥητὸν 
ἐναντίον" τοῦτο γὰρ οἰκεῖον τῶν νομικῶν, ἀλλ᾽ ὁμολο- 
γεῖται μὲν τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὴν τοῦ πράγματος περί- 
στασιν ἡ ζήτησις γίνεται, οἷον «τὸ εἶναι ἐρισαριστέα. 25 
ὡσαύτως καὶ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἀπὸ ῥητοῦ" τὸ γὰρ 
τὰς πύλας γύχτωρ μὴ ἀνοῖξαι κατὰ τὸν νόμον, tovg? 
αἰχμαλώτους δὲ διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν "πολεμίων κατα- 
ληφϑῆναι καὶ ἀποκτανϑήναι οὐδὲ μίαν ἔχει ζή τησιν, ὥσπερ 
ἐν τῷ ῥητῷ xci τῇ διανοίᾳ" οὗ γὰρ ξητεῖται o 9 τι ποτὲ ἔγει O 30 
vóuog, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖται 3 μὲν οὕτως ἔχων ὃ νόμος χαὶ 
ἐπὶ τούτοις κείμενος" ἡ δὲ τοῦ πράγματος περίστασις 

3 Ald. vp. — 5$ Ald. ὁμολογεῖ τὰ μέν. 



252 ΣΧΟΖΙΑ . 

τὸ εἶναι τοὺς φεύγονταξ αἰχμαλώτούς ποιεῖ τὴν ξήτησεν" 
iv δὲ ταῖς νομικαῖς αὑτό ἐστι τὸ ῥητὸν τὸ ζητούμενον 

7l. 2 κατὰ τὴν διάνοιαν εἰ τοῦτο σημαίνει ] ἢ xx" ἕτερον 

2 ῥητὸν. ἐναντίον, ἢ xav ἄλλο τε περὶ ὧν ἑξῆς ἐροῦμεν, 
δ ῥητὰ δὲ λέγω" Ὁ ἐπισημαντέον ὅτι ῥητὰ οὐ νόμους λέ- 

γει μόνον, ἀλλὰ πάντα ἁπλῶς τὰ γεγραμμένα" καίτοι 
οὐ πάντων νομίμων. “Ὅμως »ομικαὶ χαλοῦνται τῷ τὸν 

»όμον χυρεώτατον xol τεμιώτατον ἐν τοῖς ῥητοῖς ἁπάν- 

των εἶναι" ἐκ τῶν οἰχείων οὖν τὰς στάσεις χαρακτηρίσας, 

40 πάνυ τεχνικῶς τῇ συνήϑει χρώμενος ἀχκολουϑίᾳ, πρῶτον 

κοινῶς. πάσας τεχνολογεῖ λέγων" τότε γίνεσϑαι γομιχὰς, 

ὅταν τι ῥητὸν παρέχῃ τὴν ἀμφισβήτησιν" ὥσπερ καὶ ἐν 

ταῖς χατὰ ποιότητα ἐποίησε , γένος. μὲν αὐτῶν πρῶτον 

τὴν ποιότητα εἶπεν, εἶτα καϑ' ἑκάστην ἀχριβῶς διξίλετο, 

15 οὕτω κἀνταῦϑα ἁπάσας περιλαβὼν τὰς γομικὰς διαίρδ- 

΄ σιν αὐτῶν 5 ἐποιήσατο" ἔστι δὲ ἐκ μὲν γόμου" νόμας τὸν 

ἀνελϑόντα ξένογ ἐπὶ τὸ τεῖχος τεϑνάναι πολέμου ὄντος" 

ἀνελϑὼν ἠρίστευσε καὶ ὑπάγεται τῷ 5 νόμῳ" ἐκ δὲ δια- 
101 ϑήχης" οἷον ἔγραψέ τις ἐν ταῖς διαϑήκαις τελευτῶν 
20 ἀριστεὺς, ix τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ γενέσθαι Ἄρεα χρυ- 

σοῦν ἔχοντα δόρυ" ix δὲ ψηφισμάτων, «οἷον μετὰ τὴν 

^ τῶν τυράννων κατάλυσιν Μεγαρεῖς διέσωσαν τῶν ᾿4ϑη- 

γαίων τὰ ἔκϑετα βρέφη" κοὺ ἀποδιδόντων γράφει τὶς τὸ 

χατὰ Μεγαρέων, ἀναιρεῖν πινώχιον" ἐχ δὲ κηρυγμάτων», 

45 οἷον ἐχήρυξεν ὃ νόμος, τὸν ϑεραπεύσαντα γοσοῦντα ITe- 

ρικλέι. λαμβάνειν δωρεὰν ἣν ὧν βούληται" Μεγαρεὺς 

ϑεραπεύσας ἀξιοῖ λυϑῆναι τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα" 

ἐξ ἐπιστολῶν δέ". οἷον ἔγραψεν ὁ πατὴρ τῷ διδασκάλῳ 

μὴ ἐκμανϑάναοντα τὸν viov ἀποκτεῖναι" ἀπέκχτεινε δὲ ὃ 

80 διδάσχαλος μὴ ἐχμανϑάνοντα καὶ κρίνεται" πρόσχειταν 

^ 

i a 

-;» 

4 Ald, λέγει. Hermog. λέγω. Par. per compendium seri- 

bendi utrumque admittit. — 5 Ald, ovre. 6 Ald. τῷ Om. | 
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δὲ τοῖς κηρύγμασι τὰ ὡρισμένα ἀντὶ τοῦ τῷ δήμῳ ἀρέ- 
σοντα, κεχυρωμένα, οἷον ἐκ προστάγματος καὶ ψήφῳ 
τοῦ δήμου χεχηρυγμένα" 7 ἰστέον δὲ ὡς τῶν ῥητῶν τού- 
των τὰ μὲν ἔγγραφα, τὰ δὲ ἄγραφα καλεῖται" ἔγγραφα 
μὲν οὖν νόμοι, διαϑῆχαι, ψηφίσματα, στῆλαι" ἄγραφα δ 
δὲ, οἷον κηρύγματα, χρησμοὶ, ἔϑη.᾿ Κοινωνεῖ σφόδρα 
δητὸν καὶ διάνοια τῷ κατὰ νόμην ὅρῳ, τῷ ἀμφότερα 
εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξέτασιν καταφεύγειν " καὶ παράδειγμα 

μὲν ῥητοῦ xol διανοίας 0 ῥίψας τὴν ἀσπίδα καὶ ἀπο- 
κτείνας τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν χαὶ κρινόμενος ῥι- 10 
ψασπίας" ὅρου δὲ τοῦτο" νόμος τὴν τρὶς γαμηϑεῖσαν 
ἄτιμον εἶναι" ἀπολιποῦσα τις τὸν πρότεῤον ἄνδρα ἐγα- 
μήϑη δευτέρῳ πάλιν διαλυσαμένη αὐτῷ πρὸς τὸν πρῶ- 
vov ὑπέστρεψε xal κρίνεται" ἔνταῦϑα γὰρ αὐτὸ τοῦτό 
ἐστι τὸ ζητούμενον, εἰ τρὶς’ τοῦτό ἐστε γαμηϑῆναι" ὥσπερ 15 
οὖν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ λέγομεν μὴ τοῦτο ση- 
μαίνειν τὴν ῥιψασπίαν, ἣν λέγει ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ἕτερον, 
οὕτω χαὶ ἐν τῷ ὅρῳ λέγομεν, μὴ εἶναι τοῦτο τρὶς γα- 
μηϑῆναι" λέγοντες δὲ τοῦτο οὐ τὴν διάνοιαν ἐξηγούμεϑα 
τοῦ vOuov* ἀλλ᾽ ὁμολογοῦντες τὴν διάνοιαν πρὸς ἅπαν 18 
ἐναντιοίμεϑὰ. διαφέρουσε δὲ, καϑὸ ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ 
τῇ διανοίᾳ ὁμολογούμενόν ἐστε τὸ ῥητὸν καὶ ἰσχυρόν" 
xoà ζητοῦμεν τὸν σχοπὸν αὑτοῦ, διότι τῇ διανοίᾳ χρώ- 
μεϑα' ἐν δὲ τῷ Opp πρὸς αὐτὸ τὸ ῥητόν ἐστιν ἡ μάχη," 
δὲ ὅλως παραβέβασται: Ert κϑιρωνεῖ ῥητὸν καὶ διάνοια 25 
πραγματικῇ τῇ κατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν, ὅτε ἐν ἀμφο- 
τέραις toig. στάσεσιν. ἡ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ἐξετάζεται" 
καὶ πραγματικῆς μὲν παράδειγμα τοῦτο, νόμος τὸν 
ἀστράτευτον μὴ στρατηγεῖν" ἀστράτευτος ἀποκτείνας TU- 
qavvov ἀξιοῖ στρατηγεῖν" ῥητοῦ δὲ καὶ διανοίας τὸ προ- 50 
εἰρημένον τοῦ ῥυψάσπιδορ" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ἡ διάνοια 
ἐχζητεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ 7? ἐπιπόλαιος τοῦ ῥητοῦ ngoaywyn" 

7 Ald. κεχυριγμει 8.Α1Δ. ἔγγραφα. 59 ΑἸὰ. οὐχὶ ἐπιπ. 
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διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ὑπὲρ τοῦ τί πρα- 

χϑῆναι δεῖ εἰς τιμήν. ἐστιν ἐξέτασις" ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ 
τῇ διανοίᾳ ὑπὲρ τοῦ τιμωρηϑήναι ἢ μὴ τιμωρηϑῆναι, 

καὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ἰσχυρὰ σφόδρα ἐστὶν ἡ 
& TOU ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ζήτησις" λέγει γὰρ ὡς οὐχ 

ἀστράτευτος, εἰ ὅπλα ἐφόρησεν, 9* κεἰ μάχῃ ἐμαχέσατο, εἶ 

πολεμίου πολλῷ χαλεπώτερον ἀπέκχτεινε τύραννον" ἐν δὲ 
τῷ ῥητῷ καὶ τῇ ὃ ard ἀσϑενῆς ἐστιν" QU yao δύναται 

ἰσχυρῶς ἀγωνίσασϑαι, ὃ ὅτε οὐ τοῦτό ἐστι τὴν ἀσπίδα ói- 
40 ψαι" ἀλλ᾽ ἐγχειρήματι μὲν χρῆται ὡς οὗ τοῦτό ἐστι ῥῖ- 

ψαι τὴν ἀσπίδα, ἀλλ᾽ ἀριστεῦσαι, οὐκ ἰσχυρῶς δέ" ἀναε- 
σχυντεῖ γὰρ, ὁμολογεῖν T? μὸν ῥίψασπις. uvas * ἐπειδὴ δὲ 

: καὶ οἱ νόμοι ῥητά καλοῦνταε, εἰκότως νομιχὰς τὰς περὲ 

ῥητὰ ἐχάλεσε στάσεις. 

48 Μαρκελλίνου. ὩΣ χόπει τρῦ. τεχνικοῦ τὴν ἀχρί- 
βειανη πρὶν γὰρ εἰπεῖν περὶ ἑχάστῃης τῶν νομικῶν στα- 
'σξεων,͵ πρῶτον τίς T νομικὴ ζήτησις διδάσκει" «ὃ γὰρ 

ἀχνοῶν, τίς 7. γομικῆ ζήτῃφις, πρὶν ἂν μάϑῃ τί ἴδιον 
νομικῆς στάσεως * σφόδρα δὲ ἀχριβῶς. ὠρίσατο εἰπὼν 

20 περὶ τὸ ῥητά". οὐ γὰρ ἁπλῶς, ὅπου δὲ ὁ ἂν ἐμπίπτῃ én- 
| 10», vonaxti ποιήσει τὴν. στάσιν" ἀλλ᾽ orav περὶ τὸ ῥη- 

τὸν ἡ ζήτησις. fi. ἹΡητὰ δὲ Aéy e*t, Τὸ δητὸν ὡς yé- 
γος εἶπεν, OU γὰρ εἴ TL τὸ ῥητὸν τυγχάνει, αλλ᾽ ὅσα ἔγα 
yoeqa, μᾶλλον δέ ἔστιν & καὶ ἄγραφα, ἕν. λόγοις ἀγρά 

48. φοις, μαντεῖαι, κηρύγματα, καὶ ὅλως φῳνή τος". ἀλλ᾽ εἴς- 
102 ποι τις, dr» xoi ἐν ἄλλαις σταδεσίν ἐστιν ῥητά" ἀλλ᾽ οὐ 

aegh ταῦτα 7 ζήτησις, -ἀλλὰ περὶ τὸ πρᾶγμα" ἐνταῦϑα - 
δὲ πᾶσα ἡ ἐξέεκασις περὶ αὐτὸ. τὸ ῥητὸν γίνεται, ξητούν- 
των ἡμῶν εἰ τοῦτο ὁ νόμος βούλεταν᾽ εἰ δὲ xol ἐπ σπρα-- 

30 γματιχῇ εὐρίσχομέν νόμον καὶ" ψηφισμάτων εἰσφορᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν περὶ τοῦ μέλλοντος 7j σχέψις, πότερον δεῖ *? 

9* Ald. ἐφόρεσεν, scripsi ἐφόρησεν. 10 AM; ὃμολογεῖ; Par.' 

ὅ μολογεῖν, malim ὁμολογῶν. , $1.Ald. λέγω. 432 Aló ὁ 
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χυρῶσαι τὸ ἔγγραφον ἢ οὔ" ἐνταῦϑα δὲ τὸ ῥητὸν χεχυρω- 
μένον ἔχομεν xal κείμενόν ἐστι" καλῶς δὲ τὸ ἰσχυρότερον 
τῶν ἄλλων ῥητῶν προέταξε , λέγω δὴ τὸν νόμον" ὅϑεν 
καὶ τὴν προσηγορίαν ἔλαβον αἱ »ομιχαὶ κατ΄. ἐξοχὴν 

ἀπὸ τοῦ προὔχοντος. “ρισμένα. "3 ὅταν ἐπὶ συμφέ- 5 
ροντι τῆς πόλεως χηρύττηται, ταῦτα καλεῖ ὡρισμένα" καὶ 
τὰ δημόσια, οἷον ὁ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας 
τῆς πόλεως στεφανούσϑω, ἢ ὡρισμένα λέγει τὰ ὡρισμέ- 
vo» ἔχοντα χρόνον, ὡς ὃ Βρασίδας ἐκήρυξεν ἄχρε πέντε 
ἡμερῶν" τινὲς δὲ ὡρισμένα καλοῦσι τὰ ἐπὶ ὡρισμένῳ 10 

προσώπῳ" οἷον Δημοσϑένη Δημοσϑένους Παιανιέα στε- 
φανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ. Πάντα ἁπλὼς τὰ ἐν δη- 

τοῖς" Καλὼς σφόδρα" .ov γὰρ μόνον τὰ ἔγγραφα ῥητα" 
ἀλλὰ χαϑόλου καὶ λόγος καὶ φωνῇ xal μαντεύματα καὶ 

χρησμοί. , | 15 

Ταύτην δὲ τὴν ζήτησιν ἤτοι περὶ f» ἢ καὶ πλείονα συμβαίνει ylvs- 
σϑαι ῥητά' λέγω δὲ πλείονα, κἂν ἕν τι ζητὸν εἰς δύο μέρη διαιρῇ. 
ται 1* xol μέρει μὲν ὃ ἕτερος, μέρει δὲ ὃ ἕτερος τῶν δικαζομέγων 

χρώμενοι φαίνωνται... 

Zo πάτρου. Ἐπὰν γὰρ ἕτερον τῶν y προσώπων τῷ 20 
ῥητῷ χρῆται, τὸ δὲ ἕτερον ταῖς διωνοίαις ἀπαντᾷ πρὸς 
λύσιν καὶ ἀνατροπὴν τοῦ ῥητοῦ, ποιεῖ ῥητὸν xol διάνοιαν" 
μέρη δὲ ταῦτα καλεῖ τοῦ ῥητοῦ, , τῷ τὸν λόγον ἐξ ὕλης. 
χαὶ εἴδους. συνεστάναι," ὕλης τῆς λέξεωρ, εἴδους τῆς δια» 

volag* & καὶ μέρη κυριώτατα αὐτοῦ ἐστιν" ἐπεὶ τοίνυν ὁ 0 35 

μὲν σχεδὸν τῇ λέξειν χρῆται ἁπλῶς μηδὲν τὴν διάνοιαν 
περιξργαξόμενορ, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρόχειρον προφέρων τὰ 
ῥητὸν, ὁ δὲ τῆς μὲν προχείρου περιφρονεῖ προαγωγῇς 

xal τῆς λέξεως, ἐπὶ δὲ τὴν διάνοιαν καταφεύχει τοῦ ῥη" 
τοῦ καὶ τὴν. τοῦ γεγραφότος διάϑεσιν, εἰχότως ᾧ τεχνο-. 39 
γράφος εἴρηχε τοῖς τοῦ ῥητοῦ χρῆσϑαι μέρεσι τοὺς χατὰ 

13 Ald. ὀρισμώνα. | '4 Ald. δεχιρεξαιε 
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δητὸν χαδ διάνοιαν ἀμφισβητοῦντας, Ἢ περὶ πλείο- . 

γα" ἐμφαίνει τὴν ἀντινομίαν᾽ ἀνάγκη γὰρ ἐνταῦϑα - 

πλείονα εἶναι τὰ ῥητά" πῶς γὰρ δύναται εἶναι ἀντινομία 

χωρὶς πλήϑους διαφόρων νόμων; 

δ᾽ Ἂν μὲν ovy jj περὶ ἣν ῥητὸν 5) ζήτησις, ἤτοι περὲ ᾿τὰς τούτου δια- 
γοίας μόνας ἢ καϑ᾽ abro ϑάτερον τῶν μερῶν, ῥητὸν καὶ διάνοια. 

γίνεται" γίνεται γὰρ ῥητὸν καὶ διάνοια, ὅτὰν τοῦ ἑτέρου τὸ ῥητὸν 
προβαλλομένου καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν γε τοῦ διώκοντος, ϑάτερον 

μέρος χρῆται ταῖς διανοίαις " οἷον ξένος éni τὸ τεῖχος εἰ ἀγέλϑοι, 

40 τεϑγάτω᾽ πολιορκίας οὔσης ἀνελϑών τις ἠρίστευσε, καὶ ὑπάγεται τῷ 

, , ψόμῳ. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Καλῶς πάνυ τὸ 
ϑάτερον. ἀορίστως ἀλλ᾽ οὐχὶ ὡρισμένως" τινὲς γὰρ φή- 
ϑησαν πάντως δεῖν τὸν φεύγοντα ἔχειν τὴν διάνριαν, 

46 τὸν διώχοντα δὲ τὸ ῥητόν᾽ ἔχει δὲ οὐχ οὕτως ἀλλὰ καὶ 

᾿ ἀντεστραμμένως" χαϑόλου δὲ εἰπεῖν ἐν “μὲν τοῖς κατὰ 

φυγὴν καὶ δίωξιν ῥητοῖς xal διανοίαις ὁ διώχων τὸ én- 

τὸν ἔχει" ὁ δὲ φεύγων τὴν διάνοιαν" εἰ μὴ ἴσως ἐν ci 

ποτε τοὐναντίον εὑρεϑῃ" ἐν δὲ τοῖς κατὰ ἀξίωσιν πάντως 

30 0 φεύγων ἔχει τὸ ῥητὸν καὶ ὃ ἐναντιούμενος τὴν διάνοιαν 

καὶ τοῦ μὲν χατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν παράδειγμα ὁ ῥίψας 
τὴν ἀσπίδα καὶ ἀνελὼν τὸν πολέμιον, καὶ χρινόμενος " 
τοῦ δὲ χατὰ ἀξίωσιν δ᾽ Δριστογείτων ὁ ἡττηϑεὶς τὴν τῶν 
παρανόμων γραφὴν καὶ ἀξιῶν ἐπίτιμος 5 εἶναι" ἢ ὃ ἄσω- 

35 τος ὁ ἑαυτὸν πηρώσας καὶ ἀξιῶν δημοσίας τυγχάνειν σι- 
τήσεως, τοῦ νόμου χελεύοντος τοὺς πηροὺς ̓  τρέφεσθαι 
ix τοῦ ταμείου" γίνεται δὲ xol κατὰ αἴτησιν ῥητὸν xol 
διάνοια" οἷον νόμος τὸν ῥήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πο- 
λεμέων αἰτεῖν ἣν βούλεται δωρεάν" στρατιώτης ἐν αὐτο- 

,»»€ 80 μόλου σχήματι ἐπανελθὼν διέῤῥηξε τὴν τῶν πολεμίων 
ga- 

1 Ald, δῆ. — 3 Ald. ini τινος. ἃ Ald. πυροὺς. 
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φάλαγγα καὶ αἰτεῖ τὴν δωρεάν" ἐνταῦϑα γὰρ ὅπερ ἐχ 103 
τοῦ νόμου διώρισται γέγονε᾽ ζητεῖται δὲ ὁ τρόπος εἴπερ 
τὸν δι᾽ ἀριστείας μόνον ῥήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πο- 
λεμίων ἢ τὸν ὕπως δήποτε ὃ νόμος κχελεύεε τιμᾶσϑαι. 
Ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διαγοίας ovx ἀπέδῳχεν 5 

δρισμὸν 4, ἀλλὰ μόνον τύπον τοῦ πῶς γίνεται" διὸ δεῖ 
καὶ ὁρισμὸν ἡμᾶς τούτου ἀποδοῦναι" ῥητὸν. xa διάνοιά 
ἐστι ζήτησις περὶ τοῦ ὃ τί ποτε βούλεται τὸ ῥητὸν μηνύ" 
εἰν, εἰ τὸ φανερῶς πεπραγμένον «ἢ τὸ κατηγορούμενον ἢ 
ἕτερόν τι" ἐζήτηται δὲ, τίνος χάριν ταύτην τὴν στάσιν 10. 
“«.ασῶν προέταξε τῶν νομιχῶν, καί τοι γε ἀτελεστέραν OU- 
σαν πασῶν" oU γὰρ δὴ ἀγνοοῦμεν, ὡς ἡ ἀντινομία δύο 
γόμους ἔχουσα τελεωτέρα τῆς μιᾶς ἐστι" καὶ ὁ συλλογι- 
σμὸς τέλειον τεϊ δίῳ συνάπτων ἐπαναβαίνει" ἐροῦμεν οὖν, 

ὅτε αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀτελῆ " εἶναι προτίϑησιν ὁ αὐτὴν τῶν 15 
λοιπῶν τελείων οὐσῶν" τὰ γὰρ ἀτελῆ πρὸ τῶν τελείων ὡς 
εἰσαγωγιχάτερα " ἄλλως τε δὲ καὶ ἡ ἀντινομίᾳ δύο ἔχουσα 
ψόμους καὶ οἷον διπλοῦν ὑπάρχουσα ῥητὸν καὶ διάνοια 
παρεχώρησε τῇ ἑνὶ χρατυνομένῃ νόμῳ στάσει xol τῶμ 
ἁπλῶς" ὡς γὰρ τὸ ἁπλοῦν πρὸ τοῦ διπλοῦ, καὶ τὸ ἕν πρὸ 30 
τῶν δύο, χαὶ ὃν τρόπον ὁ στοχασμὸς πασῶν τῶν λογικῶν 
προτέτακται, τῷ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν, οὕτως καὶ τὸ ῥη- 
τὸν xal ἡ διάνοια προτέταχται, ἐπειδὴ ἐν πάσαις ἐμπί- 

πτει" f re yaQ avriwopia, ὡς καὶ ὃ τεχνικός φησι, διπλοῦν 
ἐστι ῥητὸν καὶ διάνοια" ὃ τε συλλογισμὸς ξητουμένην. ? 26 

ἔχει τὴν διάνοιαν τοῦ »όμου᾽ ἔδει οὖν ὅ τι ποτέ ἐστι πρῶ- 
τον ῥητὸν καὶ διάνοια εἰπεῖν, ἵν᾿ ἐν τούτῳ εἰδῶμεν αὖ- 

τοῦ τὴν φύσιν. 

Μαρκελλίνου. Προχείσϑω τοῦτο, ὅτε ἐν δητῷ 
καὶ διανοίᾳ πάντως δεῖ παραβεβάσϑαι ῥητὸν, καὶ οὕτως 50 

. 4 Ald. ὁρισμός: 5 Ald, ἀτελεῖ, 6 Ald. προςτίϑησιν. 

7 Ald. ζητοῦμεν. 8 προκείσϑω τοῦτο Ald. om. 
Bhetor. V. X. 17 
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γοιαν τῷ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν ταῖς νομικαῖς moonyeiadas 
πασῶν, οὕτω χἀνταῦϑα, ἐπεὶ δεῖται ἡ ἀντινομία συλλὸ-- 
γισμοῦ, ἐν οἷς τὸ περιεχύμενον καὶ περιέχον ζητοῦμεν 
συλλογισμῷ δηλῶσαι" ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁ λογισμὸς φύ- 

5 σιν ἔχων" ῥητοῦ καὶ διανοίας" δοχεῖ γὰρ καὶ αὐτὸς xa^ 

ἕν μέρος ἔχειν τὸ ῥητὸν, καϑ᾽ ἕν δὲ τὴν διάνοιαν" τού- " 

του χάριν εὐθὺς μετὰ τὸ ῥητὸν ὡς συνεγγίζων καὶ πρὸ 
τῆς ἀντινομίας, ὡς συμβαλλόμενος αὐτῇ πρὸς τὴν ἀπό- 
δειξιν" τὰ γάρ τινι συντελοῦντα πρὸς ἀπόδειξιν προη- 

40 γεῖλαι κατὰ τὴν μάϑησιν, ὡς ἁπλούστερα τῶν ἀποδει- 

κνυμένων. Εἴδη δὲ συλλογισμῶν τέσσαρα" ix τοῦ ἴσου 

καὶ τοῦ ὁμοίου, ὡς ἐπὶ τοῦ πόρνου, ὃς κωλύει λέγειν, 
τῷ νόμον εἶναι τὸν ἐξ ἑταίρας μὴ λέγειν, ἴσον γὰρ τοῦ- 
το" ὃ γὰρ χατήγορος προστίϑησι τῷ νόμῳ καὶ τὸ πρᾶ- 

45 γμα, λέγων ταὐτὸν εἶναι ἐκ πόρνου καὶ ἐξ ἑταίρας, ὃ 
γὰρ βίος ἐπ᾿ ἀμφοῖν ὅμοιος" ἐκ τοῦ ἀκολούϑου τοῦ καὶ 
ἀποβαίνοντος, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποχτείναντος ἐκ τοῦ στίζειν, 
γόμου ὄντος τὸν μοιχὸν στίζειν " ἐνταῦϑα γὰρ συλλογί- 

ζεται λέγων, ὅτι ὁ τὸ στίζειν δεδωχὼς νόμος ἀνεύϑυνον - 
10 εἶναι δίδωσι, x&v τι συμβῇ δυσχερὲς ἀπὸ τῶν στιγμάτων" 

ix τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον, οὐ μὴν ἀπὸ τοῦ ἐλάττο- 
vog ἐπὶ τὸ μεῖζον" οὐ γὰρ ἂν δύναιτο" εἰπεῖν, ὡς ὃ τὸ 
ἔλαττον δοὺς καὶ τὸ μεῖζον δέδωχεν" οἷον, νόμου ὄντος 
τοὺς μοιχοὺς ἀναιρεῖν *, μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας κρί- 

a5 νεται" ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι εἰ τὸ μεῖζον δέδω- 
xtv τὸ ἀναιρεῖν, πολλῷ πλέον τὸ εὐτελέστερον τὸ στίζειν" 
ix τοῦ ἐναντίου" νόμος τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι" ἀριστέα 
λιπόντα τὴν τάξιν ἀπέχτεινεν ὁ στρατηγὸς καὶ φεύγειν 

. φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτε ὁ λιπὼν τὴν τά- 
90 Ev οὐχ ἀριστεύς. 

σιν, ὡς καὶ αὐτὴ 

φάλαιον τοῦ ὅρο 

3. Ald. ἔχον. s 
Par. ἀναιρεῖ. 5 
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ζόμενος ἀνάγχην ἔχει xoà συλλογίζεσθαι, ὅ ὅτι τοῦτο τούτου 
οὐδὲν διαφέρει: διαφέρουσι. δὲ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὅροις πρὸς 
τὸ ῥητὸν μαχόμεϑα μὴ εἶναι" χαὶ τοῦτο λέγοντες οἷον 
ὅτι οὐχ ἣν τοῦτο τυραννοχτονία " ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς 
τοὐναντίον τὸ ῥητὸν ἀπὸ ὁμοιότητος τῶν πεπραγμένων 5 
συνιστῶμεν , xal ὅτι ἐν συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνϑυ- 
ποφορᾶς λαμβάνει" ἔπειτα ἀφεὶς τὸ ὁρίζεσθαι émi τὸ 
ὅμοιον αὐτὸ δειχνύναι μεταβαίνει" ἔτι χοινωνεῖ συλλογισ- 
μὸς ῥητῷ. καὶ διανοίᾳ σφόδρα, ὡς καί τινα ζητήματα 
κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν δοχεῖν συλλογισμοὺς εἶναι, οἷον 40 
ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου" νόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρα» 
τηγεῖν" τῷ πατρὶ στρατηγοῦντι συνεστρατεύσαντο παῖδερ" 
πεπτώχασι καὶ κωλύεται στρατηγεῖν" δοχεῖ γὰρ τοῦτο συλε 
λογισμὸς εἶναι, ὅτι ταὐτόν ἐστι. τῷ μηδὲ ὅλως ἔχειν τὸ 
ἔχοντα ἀποβαλεῖν χαὶ οὐδὲν διαφέρει" οὐ μέντοι ἡ ἡ στάσις 16 
συλλογισμὸς, ἀλλὰ ῥητὸν καὶ διάνοια" τοῦ γὰρ φεύγοντος 
ἐπὶ τὴν διάνοιαν χαταφεύγοντορ καὶ ταύτην ἐξηγουμένου, 
ὅτε ἄπαιδα λέγει τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα οὐ τὸν ἔχοντα 

xoà ἀποβαλόντα δι᾽ ἀριστείας ἢ ἐκ τύχηρ, O κατήγορος 105 

τὸ ῥητὸν προβάλλεται μόνον, Τίνι οὖν διαφέρει; φαμὲν 20 
ὅτε ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τῇ κατὰ φυγὴν καὶ 
δίωξιν ὃ κατήγορος ἔχει τὸ ῥητὸν, xoà 0 φεύγων τὴν διά- 
γοιαν" ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τοὐναντίον O φεύγων τῷ ῥη- 
τῷ χρῆται, καὶ ὃ χατήγορος τῇ διανοίᾳ , olov ἐπὶ τοῦ 

παραδείγματος οὗ παρέϑετο" ἐνταῦϑα γὰρ οὐχὶ ὃ φεύ- 25 
γων χρῆται τῇ διανοίᾳ, “φάσχων ὅτι τὸν ix πόρνης 0 νό- 
μος ἐτιμωρήσατο, οὐ" τὸν ἐκ πόρνου" τοῦτο γὰρ πρύχει- 
e τῷ ῥητῷ συναναφαινόμενον" ἀλλ᾽ ὃ διώχων χρῆται 

διανοίαις ταὐτὸν εἶναι ἀξιῶν πόρνον καὶ πόρνην, 
καὶ μηδὲν διαφέρειν, ἀλλὰ τὴν δυσγένειαν εἶναι τὴν με- 30 

οὐ γὰρ δύναται τῷ ῥητῷ ὃ χατήγορος χρῆ- 
τῆς βαλβιδος φασιδ τὴν στάσιν διαλύοντι. 

ripsi φασι. cfr. Arsen. Viol. p. 69. ἀπὸ 
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voixy τῷ ἐν πασαις ἐμπίπτειν ταῖς νομικαῖς προηγεῖσϑαι.. 

πασῶν, οὕτω χἀνταῦϑα, ἐπεὶ δεῖται ἡ ἀντινομία συλλὸ- 
γισμοῦ, ἐν οἷς τὸ περιεχύμενον καὶ περιέχον ζητοῦμεν 
συλλογισμῷ δηλῶσαι" ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁ λογισμὸς φύ- 

δ σιν ἔχων" ῥητοῦ καὶ διανοίας" δοχεῖ γὰρ καὶ αὐτὸς καϑ'᾽ 

ἕν μέρος ἔχειν τὸ ῥητὸν, xaO" ἕν δὲ τὴν διανοιαν" τού- 

᾿ τοῦ χάριν εὐθὺς “μετὰ τὸ ῥητὸν ὡς συνεγγίξων καὶ πρὸ 

τῆς ἀντινομίας, ὡς συμβαλλόμενος αὑτῇ πρὸς τὴν ἀπό- 

δειξιν" τὰ γάρ τινι συντελοῦντα πρὸς ἀπόδειξιν προη- 

40 γεῖβαι κατὰ τὴν μάϑησιν, ὡς ἁπλούστερα τῶν ἀποδει-- 

χνυμένων. Εἴδη δὲ συλλογισμῶν τέσσαρα" ix τοῦ ἴσου 
καὶ τοῦ ὁμοίου, ὡς ἐπὶ τοῦ πόρνου, Og κωλύει λέγειν, 

τῷ νόμον εἶναι τὸν ἐξ ἑταίρας μὴ λέγειν, ἴσον γὰρ τοῦ- 
το" ὃ γὰρ κχατήγορος προστίϑησι τῷ νόμῳ καὶ τὸ πρᾶ- 

45 γμα, λέγων ταὐτὸν εἶναι ἐχ πόρνου καὶ ἐξ ἑταίρας, ὃ 
γὰρ βίος ἐπ᾿ ἀμφοῖν ὅμοιος" ἐκ τοῦ ἀχολούϑου τοῦ καὶ 
ἀποβαίνοντος, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποχτείναντος ἐκ τοῦ στίζειν, 

γόμου ὄντος τὸν μοιχὸν στίξειν " ἐνταῦϑα γὰρ συλλογί- 
ζεται λέγων, ὅτι ὃ τὸ στίξειν δεδωκὼς νόμος ἀνεύϑυνον. 

0 εἶναι δίδωσι, x&Y τι συμβῇ δυσχερὲς ἃ ἀπὸ τῶν στιγμάτων" 

ix τοῦ μείζονος ini τὸ ἔλαττον, οὗ μὴν ἀπὸ τοῦ ἐλάττο- 
vog ἐπὶ τὸ μεῖζον" οὐ γὰρ ἂν δύναιτο" εἰπεῖν, ὡς ὁ τὸ 

ἔλαττον δοὺς χαὶ τὸ μεῖζον δέδωχεν" οἷον, νόμου ὄντος 
τοὺς μοιχοὺς ἀναιρεῖν 5, μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας κρί- 

45 μεται" ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι εἰ τὸ μεῖζον δέδω- 

xty τὸ ἀναιρεῖν, πολλῷ πλέον τὸ εὐτελέστερον τὸ στίξζειν" 
ἐκ τοῦ ἐναντίου" νόμος τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι" ἀριστέα 
λιπόντα τὴν τάξιν ἀπέχτεινεν ὃ στρατηγὸς xol φεύγει 

φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ συλλογίζεται, ὅτε ὃ λιπὼν τὴν τά- 
50 ft» οὐκ ἀριστεύς. Οἱ συλλογισμοὶ τοῖς δροῖς xotvwvoU- 

σιν, ὡς καὶ αὐτὴ ἢ φύσις τοῦ πράγματος ἐδίδαξεν, χξ- 

φάλαιον τοῦ ὅρου τὸν συλλογισμὸν ποιήσασα, ὃ γὰρ Ópt- 

2 Ald. Eo». scripsi ἔγωνξ δ Ald. δύνατολ͵ 4 Ald. et 
Par. ἀγαιρεῖ. 5 Aid. αὕτη. 
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ζόμενος ἀνάγχην ἔχει xoà συλλογίζεσϑαι, ὅ ὁτι τοῦτο τούτου 
οὐδὲν διαφέρει" διαφέρουσι. δὲ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὅροις πρὸς 
τὸ ῥητὸν μαχόμεθα μὴ εἶναι" καὶ τοῦτο λέγοντες οἷον 
ὅτι οὐκ ἦν τοῦτο τυραννοχτονία" ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς 
τοὐναντίον τὸ ῥητὸν ἀπὸ ὁμοιότητος τῶν πεπραγμένων δ 
συνιστῶμεν, καὶ ὅτι ἐν συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνϑυ-. 
ποφορὰς λαμβάνει" ὄπειτα ἀφεὶς τὸ ὀρίζεσϑαι ἐπὲ τὸ 
ὅμοιον αὐτὸ δεικνύναι μεταβαίνει" Ert χοινωνεῖ συλλογισ-: 
μὸς ῥητῷ καὶ διανοίᾳ σφόδρα, ὡς xei τινα ζητήματα 
κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν δοχεῖν συλλογισμοὺς εἶναι, οἷον 10 
ὡς ἐπὶ τοῦ ζήτήματος τούτου" νόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρα- 
τηγεῖν" τῷ πατρὶ στρατηγοῦντι συνεστρατεύσαντο παῖδες" 
σεεπτώχασι καὶ χωλύεται στρατηγεῖν" δοκεῖ γὰρ τοῦτο συλε 
λογισμὸς elvat, ὅτι ταὐτόν ἐστι τῷ μηδὲ ὅλως ἔχειν τὸ 
ἔχοντα ἀποβαλεῖν xol οὐδὲν διαφέρειν οὐ μέντοι 7 στάσις 4δ 
συλλογισμὸς, ἀλλὰ Ó ῥητὸν καὶ διάνοια" τοῦ γὰρ φεύγοντος 

ἐπὶ τὴν διάνοιαν χαταφεύγοντορ καὶ ταύτην ἐξηγουμιένου, 
ὅτε ἄπαιδα λέγδε τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα οὐ τὸν ἔχοντα 
xoi ἀποβαλόντα δι᾽ ἀριστείας ἢ ἐκ τύχηρ, O κατήγορος 105 
τὸ ῥητὸν προβάλλεται μόνον, Τίνι οὖν διαφέρει; φαμὲν 20 
ὅτι ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τῇ κατὰ φυγὴν καὶ 
δίωξιν ὁ κατήγορος ἔχει τὸ ῥητὸν, καὶ ὁ φεύγων τὴν διά- 
γοιαν" ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τοὐναντίον 0 φεύγων τῷ ῥη- 
τῷ χρῆται, καὶ ὃ κατήγορος τῇ διανοίᾳ , olov ἐπὶ τοῦ 
παραδείγματος οὗ παρέϑοετα" ἐνταῦϑα γὰρ οὐχὶ ὃ φεύ- 25 
γων χρῆται τῇ διανοίᾳ, φάσκων ὅτι τὸν ix πόρνης ὃ vo- 
μος ἐτιμωρήσατο, οὐ τὸν ἐκ πόρνου" τοῦτο γὰρ πρύχει- 
ον τῷ ῥητῷ συναναφαινόμενον" ἀλλ᾽ ὁ διώχων χρῆταν 

διανοίαις ταὐτὸν εἶναι ἀξιῶν πόρνον καὶ πόρνην, 
xül μηδὲν διαφέρειν, ἀλλὰ τὴν δυσγένειαν εἶναι τὴν με- 30 
μισημένην᾽ οὐ γὰρ δύναται τῷ ῥητῷ ὁ κατήγορος χρῆ- 
σϑαι, ὡς ἐξ αὐτῆς βαλβῖδός φασι τὴν στάσιν διαλύοντι. 

6 Ald. φησι. scripsi φασι. cfr, Arsen. Viol. p. 69. ἀπὸ 
γραμμῆς cum nota. 
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Μαρκελλίνου. Ζητύσειεν ἄν τις, ὅτου χάριν τὸν 

συλλογισμὸν ἐτεχνολόγησε μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διώ- 

γοιαν καὶ οὐ τὴν ἀμντινομίαν" καὶ φαμὲν, ὅτι οὐχ ἁπλῶς 

οὐδὲ ὡς ἔτυχε τὸν συλλυγισμὸν προέταξε τῆς ἀντινομίας, 
5, δέον προτέραν τὴν ἀντινομίαν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ ἑνὸς 

ῥητοῦ ἐν ἀμφοτέραις. ὃ λόγος, διὰ τοῦτο συνῆψε τὸ ῥητὸν 
χαὶ τὴν διάνοιαν τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ διαχόψῃ, τὴν 

τεχνολογίαν᾽ Tjj γὰρ φύσει δευτέρα 7 ἀντινομία, διπλοῦν 

ὥσπεῤ ῥητὸν καὶ διάνοια τυγχανουσα᾽ ἔγγραφον δὲ καλεῖ 

40 τὸ τοῦ νόμου πρόσταγμα, ἄγραφον .δὲ τὸ us] κείμενον ἐν 
τῷ ῥητῷ" ὅπερ εἰς ἴσον πειρᾶται ὃ κατήγορος " αὐτὸς γάρ 
ἐστιν ὁ ποιῶν τὸν συλλογισμόν" ὅρα δὲ ix τοῦ παραδεί- 
γματος, πῶς τῷ ἐγγράφῳ τῷ ἐξ ἑταίρας, τὸ ἄγραφον τὸ 
ἐκ πόρνου παραλαβεῖν πειρᾶται καὶ ὅμοια ἀποφαίνειν τὰ 

45 δύο" γινώσκεται μὲν οὖν ὃ συλλογισμὸς ἀπὸ τοῦ χατηγό- 
ρου ὡς ἐπὶ προτεϑέντος παραδείγματος." ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ 
ἀπὸ ταῦ φεύγοντος" οἷον νόμος τὸν μοιχὸν σείζειν" στίζων 
τις μοιχὸν ἀπέχεευνε xol χρίνεται φόνου" ὃ φεύγων iv- 
ταῦϑα συλλογίζεται κἀὶ παλιν" ἔδιον συλλογισμοῦ τὸ στει- 

λ0 ρᾶσϑαι δεικνύναι τὸ συλλογιξζόμενον" ἴσον τῷ προτετα- 
γμένῳ ἢ τῷ anagnuéro ὑπὸ τοῦ 7 νόμου τὸ πεπραγμένον 
καὶ τοὔνομα προχείμενον, περὶ OU τὴν χρίσιν ὁ εἶναι συμ- 

βέβηκεν. 

Ei * μέντοι περὶ δύο ῥητὰ ἢ καὶ περὶ πλείονα, ἢ καὶ ἕν εἰς δύο 
45 διαιρούμενον ἢ ζήτησις εἴη, ἀγτινομέα γίγνεται. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ἰρίτη ἡ ἀντινο- 
. μία τῶν νομικῶν ἐστι στάσεων" παρεχώρησε γὰρ τῷ συλ- 
λογισμῷ δι᾽ ἃς εἴπομεν αἰτίας" ἐπεί τοι ὥφειλε μετὰ τὸ 

΄ ῥητὸν καὶ τὴν δισνοιαν τετάχϑαι" οὕτω γὰρ συγγενὴς | 

80 ταύτῃ ἡ ἀντινομία, ὡς καί τισι δόξαι τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ 

ὀητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ" διπλοῦν μέντοι ῥητοῦ καὶ διανοίας 

7 Ald. τό. 8 Ald. ro. 4 Par, ἄν. 
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εἶδος, ὥσπερ καὶ στοχασμοῦ εὑρίσκεται διπλᾶ εἴδη καὶ 
ὅρου" οὖς ἐλέγξει τις οὕτως, ὅτι τὰ εἴδη TOV στάσεων 
τρία ταῦτα ποιεῖν εἴωθε, πλεονασμὸς, ἔλλειψες, ἐναλλαγή" 
ποιεῖ δὲ ovy ἅμα συνδρομόντα, ἀλλ᾽ ἕν μόνον εὑρεϑέν" 
εἰς γὰρ δύο ovx. ἔτι εἴδους διαφορὰν ποιήσει ἀλλὰ γένος "δ 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὅρου καὶ τοῦ συλλογισμοῦ" οὐ γὰρ μόνον 
ἐναλλαγὴ τῶν κεφαλαίων ἐνταῦϑα τοῦ συλλογισμοῦ πρὸς 
τὸν ὅρον, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς τοῦ ἰδητοῦ xol τοῦ βιαίου 
δρου" ἐν οἷς οὖν καὶ ἐνταῦϑα ἀντινομίας οὗ μόνον ἐναλ- 
λαγὴ τῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς παρακολουϑεῖ 10 
πρὸς τὸ ῥητὸν xol τὴν διάνοιαν, ἀναγκαίως ἕτερον γένος 
στάσεως τοῦ ῥητοῦ xol τῆς διανοίας ἡ ἀντινομία εἴη, ἀλλ᾽ 
οὐχ εἶδος ταύτης τῆς στάσεως διπλοῦν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ov 
μόνου ἐχ δύο νόμων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλείονας νόμους cv- 
τινομία γίνεται" κατὰ μὲν δύο, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο πα- 15 

ραδείγματος ὁ τεχνιχός" χατὰ πλείονας δὲ οὕτω" νόμος 
τὴν ἐπίχληρον συγγενεῖ γαμεῖσϑαι" καὶ νόμος τὰς μνη- 

στείας βεβαίας εἶναι" καὶ γόμος τὰς τοῦ δήμου δωρεὰς 

κυρίας εἶναι" χαταλειφθείσης ἐπικλήρου χόρης ἀριστεὺς 

ἤτησε γαμηϑῆναι αὐτῇ, ἄλλος μνηστευσάμεγος 7», καὶ 30 

συγ)γενὴς ἀξιοῖ λαβεῖν αὐτήν" καὶ ἀμφισβητοῦσι πρὸς 

ἀλλήλους: 

"Ἔστι γὰρ ἀντινομία δύρ ἢ καὶ πλειόνων ῥητῶν, ἢ καὶ ἑνὸς διαιρου- 106 

μένου μὴ φύσει ἐναντίων, κατὰ περίστασιν δὲ μάχη" καὶ 0Àog Ó- 

n5 tlg ἐστι ζήτησις ῥητοῦ καὶ διανοίας" οἷον ἀποκήρυκτος μὴ μετε- 25 

χέτω τῶν πατρῴων, καὶ ὃ ἐπιμείνας χειμαζομένῃ νηΐ δεσπότης ἔστω 

τῆς νεώς" ἃἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαζομένῃ νηΐ, καὶ εἴργεται αὐτῆς — 

ὥς πατρῴας", τοῦ δὲ κατὰ διαίρεσιν ῥητοῦ ποιοῦντος ἀντινομίαν πα- 

ράδειγμα τόδε" 5j βιασϑεῖσα ἢ γάμον ἢ ϑάνατον αἱρείσϑω τοῦ βια- — 

σαμένου" δύο τις κατὰ ταὐτὸν ἐβιάσατα κόρας" καὶ ἢ μὲν γάμον 80 

αὐτοῦ, ἢ δὲ ϑάνατον αἱρεῖται. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ὅπως πλειόνων 

εἴρηται" ὅπως δὲ καὶ ἑνὸς εἰρήσεται" 'χαλῶς δὲ πρόσχει- 
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vos τὸ μὴ φύσει ἐναντίων" αὐτοὶ μὲν yàg xaO" ἑαυτοὺς 

᾿ οἱ νόμοι. οὐδὲν ἐναντίον λέγουσιν ἀλλήλοις" οὐδὲ yap 
ἐναντίος δ νόμος 0 λέγων τὸν ἀποχήρυχτον μὴ μετέχειν 
πατρῴων τῷ λέγοντι τὸν ἐναπομείναντα χειμαζομένῃ νηΐ 

8 δεσπότην εἶναι τῆς νηός" ἡ δὲ μετὰ τὴν τύχην ἐκ τῶν 
πραγμάτων πλοχὴ καὶ περίστασις καὶ ἡ ὕλη τὴν μάχην 
τῶν νόμων ποιδῖ' πρὰ δὲ τούτων οὐδὲν εἶχον τοιοῦτον᾽ εἰ 
γὰρ δύο ἦσαν χατὰ φύαιν νόμοι, 0 μὲν. κελεύων δεδόσϑαι, 
ὁ δὲ μὴ, σύγχυσις ἦν, καὶ οὐ πολιτείας ϑεσμὸς οὐδὲ σύ- 

40 στασις" ὡμολόγηταε γὰρ, ὡς οὐχ ἂν συσταίη πολιτεία, ἐν 
ἢ φύσει ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ νόμοι" πῶς γὰρ κατὰ 

΄ τὸν Δημοσϑένη * τὰ αὐτὰ χύρια καὶ μὴ κύρια ἐστὶν εὑρεῖν" 
εἰ γὰρ ἑχάτερος τῶν ἀγωνιζομένων τὸν ἐναντίον προΐσχη- 

ται νόμον, οὗχ οἷόν τὲ τοὺς διχαστὰς εὔορχον ϑέσϑαι τὴν 
45 ψῆφον" ἡ γὰρ τοῦ ἑνὸς νόμου χύρωσις ϑατέρου ποιεῖ τὴν 

ἀναίρεσιν" ὡς οὖν εἴρηται, δεῖ μὲν τοὺς νόμους αὐτοὺς 

ὡς ἔνι μάλιστα μὴ ἐναντίους εἶναι, καὶ κυρίαυς ἀμφοτέ- 
ρους. Τὸ δὲ συμβὰν τὴν ἐναντιότητα ἐργάζεται, οἷον εἰ 
νόμος τὸν μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναι, καὶ νόμος πάλιν 

30 τὸν ἀριστέα εἰς ἱερὸν τὴν πανοπλίαν ἀνατιϑένᾳι" μοιχὸς 
δέ τις ἀριστεύσας ἀνέϑετο τὴν πανοπλίαν" μάχην εὑ- 
ϑὺς τοῖς τέως μηδὲν ἔχουσιν μαχόμενον νόμοις εἰργάσατα" 
εἰργάσατο δὲ τὸ συμβὰν τὴμ ἐναντίωσιν" οἷον τὸ τὸν μοι- 
χὸν ἀριστεῦσαι" φασὶ δὲ, ὅτι χαὶ διπλῆ τίς ἔστι ζήτησις 

35 ῥητοῦ xal διανοίας ἡ ἀντινομία" εἰ γὰρ πᾶν δητὸν ἢ ἑτέρῳ 
ῥητῷ ἢ διανοίᾳ λύεται, ἕκαστον δὲ τῶν ῥητῶν παρὰ τοῦ 
ἐναντίου τῇ διανοίᾳ λύεται, διπλοῦν ἂν εἴη ῥητὸν καὶ διά- 
νοια᾿ δεῖ δὲ καὶ τοῦτο προσϑεῖναι" ὅτε ἐν τοῖς τοιούτοις 
δεῖ τὸν ἕτερον νόμον παραβεβάσϑαι, καὶ τοῦτο ὁμολογού- 

80 μένον εἶναι" ἐπὶ δὲ τούτον σαφέστερον διὰ τοῦ προβλή--. 
ματος τὸ λεγόμενον" οἷον νόμος τὸν ἀποδόντα τὴν σχευὴν 

1 In ον, deperdita. — 1. 21. Ald. μάχης — 2 Ald. ἡ διάνοια. 
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ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" xol νόμος τὸν τὸν " πατέρα ἄταφον 
στἐριορῶντα ϑανατοῦσϑαι" πένης στρατιώτης τοῦ πατρὸς 

ἀποθανόντος ἀπέδοτο τὴν πανοπλίαν χαὶ ἔϑαψε τὸν 
σατέρα, καὶ ὑπάγεναν τῷ νόμῳ᾽ ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα σα- 
φῶς ϑάτερος τῶν νύμων παραβέβασται" ἐν τοῖς οὖν του- δ 
οὕτοις ὁμολογὼν παραβεβάσϑαι τὸν νόμον, κχυρεώτερον 
δείξει τοῦ παραβεβασμένου τὸν σεσωσμένον" εἴτε ὑπὸ 

τοῦ παλαιότερον εἶναι, ὡς ἂν ὃ καιρὸς ὑπουργῇ, εἴτε 
ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου" οἷον Σόλων μέν ἐστιν ὃ τοῦτον τε- 
ϑειχώς" τὸν δ᾽ ἄλλον ἕτερος" τότε γὰρ ὁ δικαστὴς χρι- 10 
γεῖ, οὔκ εἰ παραβέβηκεν, ὡμολόγηται. γὰρ, ἀλλ᾽ ὁπότερον 
παραβὰς ἐστιν ἀνεύϑυνο;" δεῖ δὲ προσέχειν, εἰ κύριοι ἄμ» 
φω οἷ νόμοι, καὶ τὰ δύο ῥητὰ ἐν ἀντινομίᾳ κεχυρωμένα 
εἶναι" τοῦτο δ᾽ εἶπον, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ μὲν ἕν πάλαι 
χεχυρῶσϑαι, τὸ δὲ ἕν νῦν εἰσάγεσθαι" τοῦτο δὲ οὐ ποιεῖ 15 
ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματικήν" οἷον νόμος ἐν τρισὶν 
ἡμέραις περὶ πολέμου βουλεύεσϑαι.. ᾿Ελάτειαν Φιλίππου 

᾿ καταλαβόντος γράφει Δημοσϑένης αὐθημερὸν προελϑ εἴν, 
καὶ χρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ ἐπειδὴ 4 οὔπω τὸ ψήφισμα 
χεκύρωτο, ὃ νόμος μὲν ὁ πρότερος οὐ παραβέβαστο 5" 30 
καὶ τούτου χάριν ἀντινομία μὲν οὐκ ἔστι, πραγματικὴ 
δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν βουλεύονται γὰρ, εἰ δεῖ τὸ 
ψήφισμα κύριον εἷναι ἢ μή" καὶ εἰ συμφέρει τῇ πόλει ἢ 

οὔ" κατὰ δὲ ῥητὸν ἔφαμεν καὶ διάνοιαν τὴν τοιαύτην 
πραγματικχήν" ἐπειδὴ ὁ φεύγων φησὶν, ὅτι διὰ τὸ συμ- 25 

φέρον τὴν τῶν τριῶν ἡμερῶν προϑεσμίαν ὁ γνομοϑέτης. 107 

εἰς βουλὴν παρέχει" τὸ συμφέρον δὲ, τὸ ὡς τάχιστα τὸν 

πολέμιον ἀμύνασϑιι" ἄλλως τε xoà ὁ νόμος ἐῤῥωται" 

ὅτε χαϑ᾽ ἑτέρων αὐτοὶ χωρεῖν προαιρούμεϑα, οὐχ ὅτε 

ἡμῖν ἐπιόντες ἄλλοι φαίνονται" oU χεῖρον δὲ ἴσως οὐδὲ 80 

τοῦτο ἀγνοεῖν, ὡς ἔστε τι OQUXOY ξήτημα, δοχοῦν εἶναι 

5 Ald. alterum τὸν om. — 1.12. Ald. οὗ κύριοι. "4 AM, ἐπειδὴ po- 

suit post ψήφισμα. 5 Ald. παρεβίβαστο, Par. παραβέβαστο. 
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ῥητὸν καὶ ἰἀντινομία" οἷον νόμος τὰ εὑρισχόμενα λάφυ- 
ρα τοῦ στρατηγοῦ εἶναι" xol νόμος τὰ ναυάγια τῶν 
τελωνῶν εἶναι" λάφυρα χειμῶνος γενομένου ἐπὶ robe λε- 
μένας ἠνέχϑη xal ἀμφισβητοῦσι περὲ αὑτῶν οἱ τελῶναι 

& xal ὃ στρατηγός" ἐνταῦϑα οὗ δεῖ τῇ τῶν νόμων ἀνα- 
γνώσει προσέχοντας πλανηθῆναι, ἀλλὰ τὴν φύσιν πρα- 
γμάτων Gxomeiv' ὡς γὰρ εἴρηται καὶ ἐν ταῖς νομικαῖς 
πραγμάτων ὁρῶμεν ἐξέτασιν, xol ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς 
νόμων ἀνάγνωσιν, καὶ οὗ δὴ sov παρὰ τοῦτο ἢ τὰς 

40 λογικὰς νομιχὰς φήσομεν ἢ τὰς νομιχὰς λογικᾶάς. οὕτως 
οὖν xoi ἐν τῷ παρόντι προβλήματι, εἰ καὶ νόμοι. εἰσὶν 
οἱ ἐγκείμενοι, ov παρὰ τοῦτο νομικὴν ἀποφαινόμεθα ὃ 
ξήτησιν. οὐδὲ γάρ ἐστιν ἡ κρίσις, εἰ χύριός ἐστιν ὦ νό- 
μος ἢ μή" οὐδὲ γὰρ ὃ εἷς παραβέβασται νόμος, ἅτερος 

45 δὲ σέσωσται" ἀλλ᾽ ἔστι περὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀνόματος, 
εἰ δεῖ λάφυρα ταῦτα καλεῖν ἢ ναυάγια" ὅπερ τῷ χρόνῳ 
μᾶλλον προσήκει" ὃ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ πρώτου γρόνου 
λάφυρά φησι ταῦτα εἶναι, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ συμβάντος 
ναυάγια. ἐμέμψαντο δέ τινες ᾿Ἑρμογένει, ἀφ᾽ ὧν εἶπεν, 

40 ἢ χαὶ ἑνὸς διαερουμένου" φασὶ γὰρ ὡς οὐ δύναται ὃ εἷς 
διαιῤεῖσϑαι εἰς δύο νόμους" O0 δὲ αὑτὸς ἑαυτῷ ἐναντίος 
εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ παράδειγμα τῶν συνεστώτων, πῶς 

, γὰρ olov τε xatd ταὐτὸν τὰς δύο βιάσασϑαι. ἔστιν 
. οὖν ἀσύστατον χατὰ τὸ ἀπίϑαγνον xci διάνοιαν" ἄλλως 

45 τὸ δὲ xol ἐξισάζει, ἐπ᾿ ἀμφοῖν γὰρ 0 νόμος τὴν ἐξουσίαν 
δίδωσι τὴν αὐτὴν, εἰ καὶ διαφόροις αἰτήσεσεν" καὶ οὐδὲ 
τὸ μὲν τοῦ νύμου πέπραχται) τὸ δὲ παραβέβασται, ὅπερ 
ἀντινομίας ἴδιον" ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅμοιόν τε ἄλλο τούτου τοῦ 
εἴδους εὑρήσεις, ἐπ᾽ οὐδενὸς γὰρ ἄλλου ξητήματος εὕρε- 

80 ϑείη τοιοῦτο παράδειγμα" ἔστι γὰρ καὶ πεῤὲ ἕν ῥητὸν 
ἀντινομία, μὴ διαιρουμένου μὲν τοῦ ῥητοῦ, ἐξ ἴσου δὲ 
παρ᾽ ἑκατέρου μέρους προφερομένου τοῦ ῥητοῦ" οἷον νό- 

6 Ald. ἀποφαινούμεϑα. — 1. 25. Ald, τοὺς δύο. 
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μος τὸν μή ἑπαμύνοντα δεομένοις τοῖς γονεῦσιν ἄτμιον 
εἶναι" ῥήτορος γονεῖς ἔϑεντο διαζύγιον" "7 ἐχάλεσαν ἀμ- 
φότεροι εἰς τὸ δικαστήριον εἰς συνηγορίαν, συνηγόρησε 

τῇ μητρὶ, νενίχηχεν, ὁ πατὴρ ἡττηϑεὶς ὑπάγει αὑτὸν 

τῇ ἀτιμίᾳ καὶ ἡ μήτηρ ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ ῥη- ὅ 

τὸν οἱ διαιρεῖται" ἐξίσου δὲ παρ᾽ ἑχατέρου προφέρονται" 

τοῦ γὰρ πατρὸς τὸ μὴ βεβοηϑηκέναι προβαλλομένού. , 

τῆς δὲ μητρὸς πάλιν τὸ βεβοηϑηκέναι, ἐξίσου οἱ δύο τὸ 

ῥητὸν ἀναγινώσχουσιν " ἔστι xol ἕτερον παράδειγμα περὶ 
τούτου τοῦ ζητήματος" νόμου γὰρ τοῦ αἰτοῦ κειμένου 10 
ληφϑείς τις ὑπὸ λῃσταῖς ἔγραψε τῇ γυναικὶ περὶ λύ- 

τρων᾽ ἡ γυνὴ δακρύουσα ἐτυφλώϑη" ὃ παῖς ἐξελϑὼν δέ- 

δωχεν ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς τοῖς δεσμοῖς" ἔῤῥιψαν αὖ- 
τὸν oi λῃσταὶ elc τὴν ϑάλασσαν, προσηνέγϑη τῇ πόλει, 

βούλεται ϑάψαι αὐτὸν ὃ πατὴρ καὶ 7 μήτηρ ἀντιλέγει 15 

ὡς ἀμελήσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ πηρώσει τῆς μητρός" καὶ 

ταῦτα μὲν oi μεμφόμενοι Βρμογένει" ἔστι δὲ εἰπεῖν ὡς 

οὐδὲν ἄξιον μέμψεως ἔχει διὰ τούτου “Ἑρμογένης, ἀλλὰ 

κἀκεῖνο συνίσταται. ὡς γὰρ τοὺρ μὴ φύσει ἐναντίους 

νόμους 5 περίστασις ποιεῖ ἐναντίους, οὕτω καὶ τὸν ἕνα 20 

νύμον ἡ περίστασις ἀντιφάσχείν ἑαυτῷ ποιεῖ" ἄλλως T6 

xal εἴ τις ἀχριβῶς σχοπήσοι, οὐδὲ ἕν τὸ τοῦ νόμου ῥη- 

τὸν, ἀλλ᾽ ἕν μὲν τῇ προφορῷ, διττὸν δὲ τὴ ἐννοίᾳ" ἄλ- 
Ào γὰρ ἡ τοῦ γάμου ἡΐρεσις, xol ἄλλο ἡ τοῦ ϑανάτου" 
εἴ τις μὲν οὖν μέμψιν διὰ τοῦτο κινοίη τῷ τεχνιχῷ, 25 
ὡς περὶ ὃ ἕν ῥητὸν βουλομένῳ δεῖξαι ἀντινομίαν, ὃ δὲ 
διπλοῦν τέϑειχεν,9 ἴσως οὐχ ἄτοπος" ἐπεὶ xara γε τὰ 

. ἄλλα ἄτοπος καὶ συχοφάντης" οὔτε γὰρ τὸ περὶ τοῦ 
ὑποδείγματος εἰρημένον ἀδύνατον᾽ εἰ γὰρ καὶ κατὰ ταὺ- 
τὸν εἴρηκεν ὁ τεχνογράφος, οὗ δήπου xci τὸ ἀκαριαῖον᾽ 50 

εἰχὸς γὰρ καὶ πρότερον ϑατέραν ἐγνωχέναε καὶ μηδὲν 108 

ταύτην xat αὐτοῦ χινῆσαι, τῇ ἐλπίδε τοῦ γάμου τέως 

7 Ald. διὰ ζύγιον. 8 Ald. ὥσπερ. 9 Ald, τέϑνηκεν. 
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ἡσυχάξουσαν" μετὰ μικρὸν δὲ αὖϑις ᾿ἀχούσασαν,5 ὡς 
ἑτέραν διέφϑειρε, τότε τὴν τοῦ ϑανάτου κατ᾽ αὐτοῦ xi- 
ψῆσαι αἵρεσιν ὡς εἶναι τὴν περίστασιν διττὴν, ἀπό τε 
τοῦ χρόνου καὶ τοῦ προσώπου, τὸ δὲ καὶ τὸ ἐξισάζειν 

p αἰτιῶσϑαι, ὡς ἀσύστατον ποιοῦντος τὸ πρόβλημα, σχαιοῦ 
καὶ ἑαυτῷ περιπίπτοντος" εἴγε καὶ ἐφ᾽ οὗ παρέϑεντο 
αὐτοὶ ὑποδείγματος τοῦτο εὑρίσχεταε" φημὶ τὸ ἐξίσου 
ἑχάτερα τὰ μέρη τὸ ῥητὸν προφέρειν" τὸ δὲ λέγειν ὡς 
οὐχ ἔστι τε παραβεβασμένον τοῦ ῥητοῦ, ἀνοήτου" καὶ 

40γὰρ παραβέβασταί τε τοῦ ῥητοῦ, τῇ τῆς ἑτέρας γὰρ 
παραβέβασται ἡ τῆς προγενεστέρας ἐλπὶς τοῦ γάμου" 
οὐδὲ γὰρ iviv τὰς δύο εἰς ὑμέναιον ἀγαγέσθαι" τὸ δὲ ᾿ 
μονῆρες τοῦ ξητήματος αἰτιᾶσθαι πάντη ἄλογον" πολ- 
λὰ γὰρ τοιαῦτά 15 ἔστιν εὑρεῖν. ζητήματα ἐν ταῖς στά- 

45 σεσι, μονήρη φημί. 

Μαρκελλίνου. Δεῖ τὰ δύο ῥητὰ ἐν ἀντινομίᾳ 
χεχυρωμένα εἶναι" τοῦτο δὲ εἶπον, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ 
μὲν ἕν πάλαι κεχυρῶσϑαι, τὸ δὲ ἕν νῦν εἰσάγεσϑαι" τοῦ- 
το δὲ οὐ ποιεῖ ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματικὴν, ὥς φησιν 

40 ὁ Πορφύριος" οἷον νόμος ἐχέλευε ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ 
πολέμου *? βουλεύεσθαι, ᾿Ελάτειαν κατειληφότος * Φι- 
λίππου γράφει Δημοσϑένης αὐθημερὸν ἐξιέναι, 4ἰσχίνης 
ἀντιλέγει" ἐν τούτῳ γὰρ ὃ μὲν νόμος χεκύρωται" τὸ δὲ 
εἰφφερόμενον ψήφισμα δοχιμασϑῆναι δεῖ" ἔοικε δὲ μᾶλ- 

45 λὸν ὃ Πορφύριος ἀγνοεῖν τὴν διαφορὰν πραγματικῆς 

τῆς κατὰ ἀντινομίαν xal ἀντινομίας αὐτῆς" ἔστι γὰρ ὅτε 

καὶ ἡ πραγματικὴ χεκυρωμένους ** ἔχει τοὺς δύο νόμους" 
ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ ἀντινομίῳ ἐπὶ ἤδη παραβεβασμένῳ νόμῳ 

| ἢ κρίσις ἐν δὲ τῇ πραγματικῆ βουλή ἔστι Χαὶ σχέψις, 

80 τίνα μὲν δεῖ παραβῆναι τῶν νόμων, ποῖον δὲ ἐᾶσαι χε-. 

“40 Ald. ἀκούσαμέν. 41 Ald. ro: αὐτά, 42 Ald. πόλεμον. 

13 Ald. καταληφϑέντος, 14 Ald. κεχυρωμέώνη. 
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κυρωμένον" τὸ δ᾽ αὐτὸ xol ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὴν 
σεανοπλίαν στρατιώτου xai ϑάψαντος τὸν πατέρα ἰδοὺ 
γὰρ ἐνταῦϑα παρέβη τὸν νόμον ὁ στρατιώτης" ἐν δὲ τῇ 
σεραγματικῇ ζητεῖται εἰ δεῖ παραβῆναι, οἷον νόμος τὸν 
τύραννον ὑπερόριον ῥίπτεσθαι" xol τὸν σχηπτῷ βληϑέντα 5 
αὐτοῦ ϑάπτεσθαι οὗ ἔπεσεν, ἠνέχϑη σχηπτὸς ἐπὶ τὸν 
τύραννον, xo βουλεύονται" ἐν τούτῳ νόμος οὗ παραβέ- 

βασται" οὐδὲ ἐπὶ ἤδη γενομένῃ παρανομίᾳ ἡ κρίσις, ἀλ- 
Aa βουλὴ *5 πρόκειται, ποῖον τῶν νόμών δεῖ 16 παρα- | 

θῆναι" ἴδιον δὲ xal τοῦτο ἀντινομίας, τὸ τὸν χρινόμενον 10 
παραβεβηχέναι μὲν νόμον, νόμῳ δὲ χεχρῆσϑαι. Ἢ καὶ 
πλειόνων" τοῦτο προσέϑηκεν, ἐπειδὴ ἔστι καὶ ἐχ τριῶν 
νόμων ἀντινομία" οἷον νόμος τῷ προδότῃ. συμφεύγειν 
τοὺς παῖδας" καὶ τὸν χαταστείχοντα φυγάδα. ϑανάτῳ 

ξζημιοῦσϑαι᾽ καὶ τῷ ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι ὀρεγέτω χεῖρα, ἡ 1ὅ 
γυνή" προδύτῃ οὗ συνῆλθεν ἡ ϑυγάτηρ, δρέγουσα τῷ ἀν- 

pl τυφλῷ ὅ οντι χεῖρα, ἀπέχτεινεν αὐτὴν ὁ στρατηγὸς ὡς χα- 

ταστείχουσαν καὶ χρίνεται φόνου" διαφέρῤει δὲ τῆς ἐκ δύο 

νόμων ἀντινομίας, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὁμολογεῖ παραβῆναι νόμον, 

καὶ ἀπὸ τῆς ἀντιλήψεως ἄ ἀρχέται, ὡς ἐπὶ τῆς ὀρεγούσης τῷ 30 

ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι χεῖρα" ἢ καὶ ἑνός. τὸ γὰρ ἕν διαι- 

ρούμενον ἀναπληροῖ δύο νόμων τάξιν" καὶ γίνεται νόμος. 
ἔχαστον μέρος ἑχάστῳ τῶν προσώπων ἀντὶ νόμου ἔντε- 
λοῦς". τέλειον γὰρ ἔστιν ἕχαστον τῶν μερῶν καὶ οὐδὲ 
ἐναντίον ἕκαστον αὑτῶν τῷ ἄλλῳ κατὰ φύσιν" ἢ γὰρ 35 
τόδε ὁρίζεται ἢ r00s* ἀλλὰ πάλιν χἀνταῦϑα ἡ περίστα- 
σια καὶ ἡ πλοχὴ τὴν μάχην ἐποίησεν. Καὶ ὅλως δι- 
πλῆ τίς ἐστε ζήτησις. Ζητητέον εἰ διπλῇ ἐστιν ἐξέ. 

τασις ῥητοῦ καὶ διανοίας" διατὲ μὴ διπλοῦν ῥητὸν καὶ 
διάνοια καλεῖται ἡ ἀντινομία, doneo διπλοῖ εἰσι στοχασμοὶ 50 

καὶ ὅροι" λέγομεν, ὅτε ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ παράβασις 

εὑρίσκεται νόμου, ἐν δὲ τῇ ἀντινομίᾳ τῶν νόμων ὃ ἕτε- 

46 Ald, βουλῇ. 410 Ald, δεῖγμα. 
— 
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ρος εὑρίσκεται φυλαττόμενος" τὸ οὖν διάφορον ἐποίησε 
στάσιν ἑτέραν" ὀλίγη γὰρ ἐναλλαγὴ στάσιν ἑτέραν ἐργά- 
ζεται" ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ ἐπὶ πάντων τῶν εἰδὼν τὸ 

100 ; ὅμοιον σωξεται" διπλῆ δὲ διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἀμφότερα 

5 διπλᾶ δείκνυται οὐχ ὥσπερ dv ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, ὁ μὲν 

τὸ ῥητὸν, ὁ δὲ τὴν διάνοιαν, ἀμφότερα ἀμφότεροι χέχτην- 

ται" ἑκάτερος γὰρ λύσας τῇ διανοίᾳ τὸ τοῦ ἐναντίου ῥη- 
τὸν οὕτως ἐπεισάξει τὸ ἴδιον χαϑολιχὸν γὰρ τοῦτο τὸ 
τοῖς βλάπτουσι ῥητοῖς ἀντιτάττειν τὰς διανοίας" εἰχό- 

40 τως δὲ διπλᾶ τέϑειχε 17 τὰ παραδείγματα" ἐπειδὴ γὰρ 
προείρηκε τὴν ἀντινομίαν γίνεσϑαι: ἢ περὶ δύο ῥητὰ ἢ 

περὶ ἕν διαιρούμενον τὴν ζήτησιν εἶναι, πιστοῦται τοῖς 
παραδείγμασιν" ἔδοξε δὲ τοῦτο ἰσάζειν" 9 τὸ γὰρ βία 
ἴση καὶ τὰ πρόσωπα ioa, καὶ ὃ χαιρὸς δὲ ἄδηλος, ποτέρα 

15 προτέρα" 19 ὥστε μηδὲ ταύτῃ διαφέρειν" χαὶ ὁ μὲν Mivov- 

χιανὸς οὐχ ἰσάζειν φησὶ διὰ τὸ ἀνόμοιον *? τῆς αἰτήσεωρ' 

ἡ μὲν γάμον αἰτεῖ, ἡ δὲ ϑάνατον" ἔοικε δὲ οὐχ εἶναι 
αὕτη ἰσχυρὰ διαφορὰ πρὸς τὸ μὴ ἐξισάξειν τὸ πρόβλημα" 
εἰ γὰρ καὶ διάφορα τὰ τὴς αἰτήσεως , ἀλλ᾽ ovv ἰσάξει 

40 τῷ ἀμφοτέρας αἰτεῖν τι" λεπτὴ δέ τις ὑπάρχοι διαφορα" 

δύναται γὰρ ἡ αἰτοῦσα ϑάνατον λέγειν, ὡς εἰ τεϑνήξεται, 

ἀμφότεραι λήψονται δίκην τῆς βίας" χαὶ οὐδὲν μάλλον 
ὑπὲρ αὑτῆς ἢ καὶ ὑπὲρ ἐκείνης αἰτεῖ" ἡ δ᾽ αὖ γάμον αἰ- 
τοῦσα δύναται χρήματα αὐτὴ δώσειν ἐπαγγείλασϑαι ὑπὲρ 

25 τῆς βίας" αὕτη μὲν τῆς ἀντινομίας ἡ φύσις" ὃ δὲ Μινου- 
χιανός φησι καὶ τοιαύτην ἑτέραν ἀντινομίαν γίγνεσθαι, 

ἐν ἢ ῇ εἷς μὲν ἔστιν ὁ νόμος οὐδὲ οὗτος διμερὴς ,?? δύο 

δὲ πρόσωπα τῷ αὑτῷ χεχρημένα vouo* οἷον ἢ ἠρίστευσαν 
δύο ἀδελφοὶ xai ὁ μὲν αὑτῶν αἰτεῖ ἀναιρεϑῆναι τὴν χα-᾿ 

17 Ald. τέϑηκε. 18 In Ald. et Par. ποτέρα ποτέρα. In 

Ald. asteriscus interjectus locum corruptum indicare videtur, 

Facilem medelam innuit serior manus, quae in Par. alteri ποτέ- 

ρα superscripsit o. 419 Ald. ἀνόμιον. 170 Ald. διμερὲς. 

«9 
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τὰ τῆς μητρυιᾶς γραφήν" enéxerro γὰρ κατ᾽ αὐτῆς χκατη- 
γορία" ὁ δὲ εἰσελθεῖν ἀξιοῖ" ἐνταῦϑα γὰρ ὃ μὲν νόμος. 
εἷς καὶ ταῦτα οὐδὲ μεμερισμένος" ἐσχυρίζονται δὲ τῷ av- 
τῷ ἀμφότεροί * διαιρήσεις δέ φησι τὴν ἀντινομίαν ταύ- 
τὴν ἀπὸ συγχρίσεως ἀρξάμενος ,' , τίς γομιμωτέρα 3i αἴτῃ- 5 
σις, τίς δικαιοτέρα. 

, 

“ὩΙ μέντοι ἀμφιβολία καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματός ἐστι φανερά" ἔστι 
γὰρ ἀμφιβολία ἀμφισβήτησις περὶ ῥητὸν ἐκ προσῳδίας ἢ διαστάσεως 

συλλαβῶν γενομένη . ἐκ μὲν προσῳδίας " οἷὸν ἑταίρα χρυσία εἰ qo- 
φοΐη, δημοσία ἔστω" πεφώραταί τις φοροῦσα, καὶ ἣ μὲν τὰ χρυσία 10 

φησὶν εἶναι δημόσια προπαροξυτόνως ἀναγιγνώσκουσα τὸν νόμον, oi 

δὲ οὗ τὰ χρυσία, ἀλλ᾽ αὐτὴν δημοσίαν εἶναι παροξυτόνως ἄναγι-- 
ψώσκοντες" περὶ δὲ διάστασιν συλλαβῶν" οἷον δύο ἦσάν τῳ παῖδες, 

Vin» καὶ Πανταλέων" καὶ τελευτῶν * ὃ πατὴρ διέϑετο οὕτως" ἐχέ- 
Te τὰ ἐμὰ Πανταλέων καὶ ἑκάτερος ἀντιποιεῖται πάντων" ὃ μὲν bg 15. 

ἕν ἀναγινώσχων Πανταλέων" 0 δὲ διϊστὰς πάντα, εἶτα Δέων" 

ταύτας μὲν οὕτως ἐπιγνωσόμεϑα. 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Τελευταία τῶν vo- 
μικῶν ἡ ἀμφιβολία" ἀμφίβολος γὰρ καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
ὀνόματός ἐστιν" ἔνϑεν χαί τινες οὐδὲ στάσιν αὐτὴν ἀξιοῦ- 20 
σιν εἶναι, λέγοντες μὴ συνίστασϑαι τοιαῦτα ζητήματα" 

ἐμπίπτει. γὰρ εἰς τὸ ἐξισάξον;; τοῦ μὲν λέγοντος ἄνευ 

διαστολῆς, τοῦ δὲ μετὰ διαστολῆς ἀναγιγνώσχοντος" καὶ 
δοκεῖ μὲν ἀδιάχριτον εἶναι, ὅσον ἐκ τῶν ἐγκεϊμένων" 
ἄδηλος γὰρ ἐν τούτοις ἡ διάνοια" διὰ τοῦτο οὗν, ὡς ἔφα- 25 

μεν, οὐδὲ στάσις εἶναι πρὸς ἐνίων ἠξίωται" ἡμεῖς δὲ φα- 
μὲν εἶναι, ἄπορον δέ" ὅϑεν καὶ οἱ ῥήτορες τὰς τομαύτας 
ἐχφεύγουσι ζητήσεις" xai ἔστι μὲν ἄπορος xaÜ" ἑαυτὴν. 
παραλαμβανομένη, ὡς μέρος μέντοι ἐν τοῖς ἄλλοις ζητή- 

μασι παραλαμβανομένη μείζονα τὴν εὐπορίαν λαμβάνει, 

ἔστι τοίνυν στάσις" ἡ γάρ τέχνη μιμουμένη τὴν ἀλή- 
ϑείαν, περὶ πάντων ἡμῖν παραδίδωσιν, εἰκὸς γὰρ καὶ 

21 Ald. νομιμοτέρα, 4 Ald. τελετῶν. 4. Ald. παράδωσιν. 

Qi 0 
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τοιαῦτα συμβαΐνειν" αἱ μὲν οὖν ἄλλαι στάσεις τῶν νομι- 
κῶν περὶ τὸ πρᾶγμα τὴν ζήτησιν ἔχουσαι σαφεῖς τυγχά- 
γνουσι καὶ πρόδηλοι τί βούλονται λέγειν ὅσον ἀπὸ τῶν 
ἐγκειμένων ῥητῶν" αὕτη δὲ τὴν ἀρχὴν ἀμφίβολός ἐστιν" 

δ οἷον πῶς δεῖ τὸ ῥητὸν, ἀναγινώσχδιν ἢ νοεῖν" διὰ ταῦτα 
μὲν οὖν αὕτη τελευταία τῶν νομικῶν᾽ γίνεται δὲ ἀμφε- 

βολία κατὰ δύο 3" τρόπους, παρὰ τὴν διαστολὴν, 0 καὶ κατὰ 
σύνϑεσίν τινες" οἷον τελευτῶν τις ἔγραψεν ἐν διαϑήκαις 

110 ἩΗραχλέα στῆσαι χρυσοῦν ῥόπαλον ξχοντα' τοῦτο γὰρ 
40 πρὸς διάφορόν τι στιγμὴν διάφόρον καὶ διάνοιαν ποιεῖ" 

παρὰ τὴν ὁμωνυμιαν" (Ξέρξου ἐπιόντος ἔχρησεν ὁ ϑεὸς" 

 Téigog τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὑρνόπα Ζεύς. 

καὶ οἱ μὲν συμβουλεύουσιν, ἔχεσϑαι τῆς ἀκροπόλεως ῥάχῳ 
γὰρ ἐπέφρακτο, οἱ δὲ ἐμβαίνειν εἰς ? τὰς ναῦφ᾽ καὶ 

45 πάλιν" 
ὯΔ ϑεία Σαλαμὶς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν. 

ἀμφίβολον γὰρ ποῖα τέκνα λέγει τῶν βαρβάρων ἢ ῇ τῶν 

Ἑλλήνων, καὶ πάλιν * δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἰ- 
* φόνου χριϑείς τις ἀπέφυγεν" ὕστερον χρωμένῳ αὖὐ- 

30 τῷ delis ὁ ϑεὸς, ἀνδροφόνοις οὗ χρῶ" καὶ κρίνεται 

πάλιν φόνου" καὶ τὸν νόμον προβάλλεται ὁ φεύγων, δί- 

κην τὸ δικάσασϑαι καλῶν" ὁ δ᾽ οὖν διώχων δίκην τὴν 
τιμωρίαν ἀξιῶν εἶναι ἕλχει πάλιν ὡς εἰς δικαστήριον 
τῷ μὴ δοῦναι τοῦ φόνου ποινὴν, καὶ πάλιν" παῖς μὴ 

25 μαρτυρείτω᾽ δύναται τοῦτο μεταληφϑῆναι ἐπὶ τοῦ υἱοῦ 

καὶ τοῦ δούλου καὶ τοῦ ἀνήβου" 5" τούτοις δὲ παραπλή- 
σιον καὶ τὸ παρὰ τῷ Δημοσϑένει ἐν τῷ παραπρεσβείας, 

ἐν οἷς τοῦ ϑεοῦ χρήσαντος τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι 
χατασχευάζει ὃ ῥήτωρ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, ὅτι τοὺς ῥήτο- 

30 θας λέγει" ἐν 7 εἰρήνῃ γὰρ ἔχρησεν οὐκ ἐν χαιρῷ πολέμου" X- 

2* Ald. numerum om., posui vo. — 8 Ald. e. 4 Ald, 
πόλιν. δ Ald. àpyxtov. 6 Aldo. — 7 Ald. ἐγ om. 
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Ovvi δὲ xol πλᾶδαν αὐτὸ ὡς ζήτημα οὕτω" τοῦ ϑεοῦ 
γρήσαντος ἡγεμόνας φυλάττεσθαι ἀντιπροβάλλονται al 
λήλους οὗ ῥητορεξ᾽ καὶ οἱ στρατηγοί" δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι. 
χρὴ τὸν ῥήτορα ἐπινοῆσαι ὀξυτάτην διαφορᾶν" ἔστι δὲ t 
stop ὁμωνυμίαν, ὅτ᾽ ἂν τὸ t» ὕγομα μὴ ἕν ἀλλὰ πλείο- 5 

. va σημαίνῃ, ἔστε καὶ παρὰ προδῳδιίαν ἀμφιβολία, ὡς ἐφ 
οὗ παρέϑετο τῆς ἑταίρας ὑποδείγματος ὃ τεχνικός" τῆς 
δὲ κατὰ πνεῦμα ἀμφιβολίας παράδειγμα τόδε; χατέλισέ 
τις φίλῳ τὴν οὐσίαν προστάξας τὸν αὐτοῦ παράσιτον 
τρέφειν ἕνδεχα ἔτεσε" καὶ ὃ ὃ μὲν ἀξιοῖ ἕνδεχα δασύνων" 16᾽ 
o δὲ ψιλῶς ἐν δέχα ἔτεσιν" τὸ ἕν τοίνυν πρὸς μὲν τὸν 
ὁταράσιτον ἀριϑμὸς. ἂν εἴη,. πρὸς δὲ τὸν κληρονόμον 
σιρύϑεσις" τὸ δὲ meg διάστασιν συλλαβῶν τινὲς δια- 
βαλλουσι φάσκοντες ἀσύστατον εἶνα; τοῦτο κατὰ τὸ 
ἐσάξον" οὔτε γὰρ τέχνης οὔτ᾽ ἄλλον τινὸς διαφορὰ παρέχει 48 
ὕλης λόγον" ἀλλὰ φαμὲν ὡς εἰ καὶ τὸ παράδειγμα ἡμάρ- 
Tyres lawc,? ἀλλ᾽ οὐχὶ xoi τὸ εἶδορ, ὅμως δύναται xci 
τὸ παράδειγμα ἐναλλαγῇ * ποιότηΐορ διορϑωϑῆναι, οἷον 
εἰ οὕτως εἴπωμεν" δύο ἦσάν τῷ παῖδες ““έων καὶ ITœv- 
ταλέων" τοῦ μὲν Abovtos ῥήτορος ὄντος, τοῦ Πανταλέογν- χῷ' 
Tog δὲ ἰατροῦ" ἡ γὰρ τῶν προσώπων ποιότης ὑγιὲς τὸ 
ζήτημα ἀποφανεῖ ἐκ περιστάσεως χρόνου ἢ αἰτίας τὸ 
ἄρτιον αὑτοῦ περιπσιοῦσα" γρόνου μὲν, & Πανταλέων 
λέγοι ὥς ἱπτρῷ χαρίζεσθαι τὸν πατέρα αὑτῷ 15 τὴν οὐ- 
σίαν, διὰ τὸ πολλῆς αὐτὸν ἠξιῶσϑαι παρὰ τὸν τῆς νό- καθ 

σου καιρὸν ϑεραπείας " αἰτίας δὲ, εἰ Δέων πάλιν λέγοι 

ὡς ῥήτορι χαρίξεσθϑαι αὐτῷ τὸν πατέρα τὴν οὐσίαν πᾶ- 
σαν to περίβλεπτον δι᾽ ἀὐτὸν γενέσθαι xol πᾶσι περι 

βόητον καὶ ϑαυμασιον" ἔνϑεν xal πλέον ἀγαπᾶσϑαι 

αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατῥὸς Πανταλέοντος" οἶδέ. δὲ ταὐξην $0 

8 ἡμάρτηται ἴσως --- — — καὶ τὸ παράδειγμα Ald. om. 9 

AM. ἐναλλαγὴ: 10 Ald, αὐτὸν, scripsi αὐτῷ. — Ε1. 26; post 
Aio» Ald. addit: Πανταλέων. Y ΝΞ 

Rhetor. IV. }8 



274 | ΣΧΟΛΙΑ͂ 

χαὶ δΔημοσϑένης τὴν ζήτησιν" ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας" 
εἰ μὲν οὖν ἀνεῖλεν 0: ϑεὸς τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι" 

χαὶ ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοχράτους , ἐν οἷς φησιν" ἐάν rU 
ἀπόκχτείνῃ “Χαρίδημον, ἀγώγιμος ἔστω" ὃ μὲν γὰρ τὸ 

p ἀγώγιμον ἐπὶ ϑανάτῳ λέγει εἶναι, 0 δὲ ἐπὶ κρίσει. ᾿Ιστέον 
δὲ ὡς λύονται ei ἀμφιβολίαι δοχοῦσαι ἐξισάξειν ἀπὸ τῶν. 

εἰκότων καὶ τῶν ἄλλων τεχμηρίων, οἷον τὸ μὲν τοῦ Ai- 
ovrog καὶ τρῦ Πανταλέοντος ἀπὸ τοῦ τίνι μᾶλλον ὁ πατὴρ 
προσετίϑετο τῶν παίδων" τούτῳ γὰρ ἐροῦμεν. παραχω-᾿ 

.40 ρεῖν τῆς οὐσίας, ὃν πλέον ἔστεργεν" τὸ δὲ τῆς ἑταίρας 
παϑκδείγμασι τοῖς προγεγενημένοις, οἷον εἴ τι 1 τοιροῦ- 

τον ἐπράχϑὴ καὶ πρῴην χατὰ τοῦτο καὶ νῦν τὸ δὲ 
τοῦ τελευτῶντος καὶ διαϑεμένου περὶ τοῦ 4otog, ἀπὸ 
τῆς περιουσίας" αὕτη γὰρ ὡς ἔχει εὐπορίας ἀποφανεῖ 

45 τὴν γνώμην τοῦ διατιϑέμένονυ, εἴ re πάντα τὸν osa 
εἴτε *? δόρυ μόνον διαγορεύει γενέσϑαι χρυσοῦν" δῆλον 

111 χὰρ, ὡς ἡ μὲν ἐξικνεῖται ἢ περιουσία τοῖς τε χληρονό- 
Mou περιποιῆσαι τὸ ἱκανὸν, τῇ ve τοῦ ἀνδριάντος ὕλή 
ὑπουργῆσαι ἔχει τινὰ λόγον ἡ τῶν ἀντιποιουμένων τοῦ 

40 χρυσοῦ ἀνδριάντος ἀξίωσις᾽ εἰ δ᾽ ἀπόρως - ἔχοε οὐδὲν 
᾿ ὠφελήσει, χἂν εἰ προβάλλοιντο οἱ ἀντιλέγοντες, μὴ δεῖν 
ἐν μέρει μὲν τιμᾷν "oso τῷ χρυσῷ δόρατι, ἐν μέρει δ᾽ 
ἀτιμοῦν 1? τῷ χαλχοῦν ὅλον ποιεῖν" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ βλάβη 
τῶν χληρονόμων εἴποιεν ἂν αὐτοὶ διαϑέσϑαι τὸν πα- 

25 τέρα: | 

M αρκελλί ivov. Ζητητέον διὰ τί μὴ el ἀντεγκλης- 
ματικὸς ὃ τοῦ γρησμοῦ τοῦ κελεύοντος τοὺς ἡγεμόνας 

φυλάττεσθαι" ἀντεγκαλοῦσι γὰρ ἑαυτοῖς οἱ ῥήτορες καὶ 

οἱ στρατηγοί" σημεῖον δὲ ἔχουσι τὸν χρησμόν" ἀλλὰ φα- 
80 μὲν, ὅτι δεῖ τὸ σημεῖον φανερὸν εἶναι ἐν στοχασμῷ" 

11 Ald. ἔτι." 42 Ald. et Par. εἰς, scripsi ἐΐτε:. 15 Ald. 
 διατιμοῦν. 
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ἐνταῦϑα ὃδὲ αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἀμφιβάλλετοι, ὥστε OUX ἂν 
εἴη σημεῖον" τοῦτο δὲ ἴδιον ἀμφιβολίας - τὸ ἑκάτερον ἂν- 
τέχεσϑαι τοῦ ῥητοῦ" ol μὲν οὖν συνδίοικοι τῆς πόλεως, 
ὡς μεγάλης, τῆς οὐσίας οὔσης, ὁ δὲ χληρονόμος ὡς μι- 
κρᾶς καὶ τὸ μὴ διῃρῆσϑαί τε τούτων ἐν τῷ ξητήματι, 5 
ἐσάζειν ποιεῖ TOY λόγον" ἑστέον δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἀλη- 
Θινῶν ἀγώνων ἔχει τιγὼ χώραν καὶ στάσιν ἡ ἀμφιβολία, 
διὰ τὸ ἐχ μαρτύρων ἢ γραμματίου ἢ τεχμηρίου ἢ ἄλλο- 

ϑέν ποϑὲν ἔχειν διαφορὰν τοὺς παρ᾽ ἀμφοῖν λόγους" 
οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ “έοντος καὶ Πανταλέοντος" ἐὰν ἐπ᾽ ἀληϑεῖ 10 
ἀγῶνι τοιαύτη τις ἀμφισβήτησις ἐμπέσῃ, δύναται πολλά- 

χις ὃ ἕτερος παρασχόμενος μαρτυρίαν , ὡς σερὶ αὑτὸν 

εὑνούστερος ἢν oͤ πατὴρ, διαφορὰν τινα ἐμποιεῖν" ó δὲ 

ἕτερος, Ori αὐτὸς εὔνους τῷ πατρὶ, ὅτε σώφρων, ὅτι οὐχ 
ἀσελγὴς, ὅϑεν ἤρεσε τῷ πατρί" ἐν δὲ πλάσμασι πάντων 15᾽ 
ἐσαζόντων, πολλὴν ἀπορίαν ἔχει" πῶς γὰρ ἔσται ἐνϑυ- 
μημάτων εὐπορία, ἔνϑα μηδὲ ule φορά" τινὲς δὲ παρά- 
δοξόν τι λέγειν ἐπιχειροῦσιν, ὅτε τοῦ στοχασμοῦ τὸ μέν 
ἐστε περὶ ῥητὸν, τὸ δὲ περὶ πρᾶγμα" καὶ τὸ μὲν περὶ 
πρᾶγμα ποιεῖ αὑτὸν τὸν στοχασμὸν, ὃν δὴ χυρίως οὕτως 30 
ὀνομάζομεν, τὸ δὲ περὶ ῥητὸν ποιεῖ τὴν ἀμφιβολίαν" στο- 
χαζόμεϑα δὲ πότερον τόδε ἢ τόδε δηλοῖ τὸ ῥητόν. 

Τὴν δὲ μετάληψιν oUx ἔϑ᾽ δμοίως, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἄν 5 ζήτησις ἢ περὶ 

τοῦ εἰ δεὶ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν" ἐν γὰρ τῇ μεταλήψει οὔτε εἶ ἔσται 

τί προηγουμένως ζητήσεις , καϑάπερ ἐν στοχασμῷ, οὔτε τί ἐστι κα-- 25 

ϑάπερ ἐν c ὅρῳ" οὔτε ὑποῖόν τί ἐστιν, ὡς ἐν ταῖς λοιπαῖς, ἀλλ᾽ ab- 

τὸ τοῦτο εἰ δᾶ ζητῆσαί τι τούτων, παραγραφὴ γάρ ἐστι, δύο δὲ 

αὐτῆς εἴδη. ἣ μὲν γάρ ἐστιν ἔγγραφος, ἀπὸ ῥητοῦ τινος 

λαμβάνουσα τὴν ζήτησιν, ἣ δὲ ἄγραφος. ^ 

Συριανοῦ καὶ ΣΖωπάτρου. Τὴν μετάληψιν τε- 80. 
λευταίαν ἔταξεν Ἑρμογένης καὶ δι᾽ ἕτερα. μὲν, μάλιστα 

δὲ; διὰ ταῦτα" αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι στάσεις περὶ τὸ πρᾶγμα 
' 18. L4 
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καταγινόμεναι, ἤτοι ἄρνησιν ἔχουσι τοῦ χρινομένου πρά- 
γματος, ἢ τὸ Ἱμὲν ὁμολογοῦσι, τὸ δ᾽ οὗ, ij τι τῶν τοιού- 
των ἡ μετάληψις δὲ οὐδὲ ἀπολογίας ἀξιοῖ τὸν κατήγο- 
ρον" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκβολὴν ποιεῖται τοῦ πράγματος" αὕτη 

b) ἡ στάσις λαμβάνει τὴν σύστασιν ἀπὸ τῶν ἀνωτάτω 
δύο στάσεων" εἰρήχαμεν γὰρ, ὅτι τὸ φανερὸν καὶ τέλειον 
πρᾶγμα διαιρεῖται εἴς τε τὰς λογικὰς καὶ τὰς νομιχάς" 
ἔχει οὖν ἡ μετάληψις τὴν σύστασιν ἀπ᾽ ἀμφοτέρων τού- 
των, ἀπό τὲ τῶν λογιχῶν xol τῶν νομιχῶν" διὸ καὶ 

40 αὐτὴν τὴν ποιότητα διάφορον ἔσχεν" ἡ μὲν γὰρ ἔγγρα- 
φός ἐστιν, ἥτις καὶ μετάληψις καὶ παραγραφὴ λέγεται" 
ἢ δ᾽ ἄγραφος, ἥτις καὶ χυρίως μετάληψιφ" ὥσπερ δὲ τὴν 
παραγραφὴν ὁμωνύμως μετάληψιν ἔφαμεν, * οὕτω δύ- 
γαιτ᾽ ἂν τις xal τὴν μετάληψιν καλέσαι παραγραφήν" 

45 ἔχεν δὲ αὕτη ὡς ἔφαμεν τὴν uiv? ἔγγραφον ἀπὸ. τῶν 
γομιχῶν, τὴν δὲ ἄγραφον ἀπὸ τῶν λογικῶν" ὥστε εἰκό- 
Tw μετὰ τὰ ἀποτελοῦντα τὸ ἀποτέλεσμα. τριῶν δὲ οὗὐ-" 
σῶν τῶν ποιουσῶν τὴν στάσιν, ὑπάρξεως, ἰδιότητος, 
ποιότητος, σὐδενὸς τούτων μετέχει ἡ μετάληψις, ἀλλὰ 

20 τὴν ζήτησιν ἔχει περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα’ εἰσελϑεῖν, 
ὡς καὶ αὑτός φησιν ὃ τεχνικόρ᾽ μέμφονται δὲ avrov τι- 

119 νὲς ὡς πᾶσαν τὴν μετάληψιν περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶ- 
γα εἰσελϑεῖν ἀποφηνάμενον εἶναι" μόνης γάρ φασι τῆς 
ἐγγράφου εἶναι τοῦτο" f) γὰρ ἄγραφος οὐ περὶ εἰσαγω- 

45 γῆς ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ πράγματος σε- 
ριστάσεως" ἐὰν γὰρ 1 νόμος τὸν μοιχὸν ἐξεῖναι ἀποχτιν- 
ψύναι * xal τὴν μοιχευομένην. καταλάβοε δέ τις τὴν μη- 

τέρα μοιχευομένην, καὶ ἀποχτείνοι, εἶτα διὰ τοῦτο κρί- 
γοιτο, οὗ περὶ εἰσόδου, ἐστὶν 7] ξήτησις ἐνταῦϑα, ἀλλὰ 

80 περὶ αὑτῆς τῆς εὐθυδικίας, μεταλαμβάνεται γὰρ ἀπὸ 
τοῦ προσώπου, ὅτε παῖδα ὄντα οὐχ ἐχρῆν 5 φονεῦσαι" 

1 Ald. ἔγειν. εἰ μὲν. — 2 Ald. addit τὴν μὲν, quod delevi duce 

Par. 5 Ald. τὴν uiv ὁπ. 4 Ald. ἀποκτειννύναι. — 5 ΑἸὰ. ἐχρῆ. 
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ἐχρῆν οὖν διὼ ταῦτα οὕτως ὁρίσασθαι καὶ wol εἰπεῖν" τὴν 
δὲ μετάληψιν οὐχ ἔτι ὁμοίως ἐπιγνωσόμεϑα" ἔστι γὰρ ἡ 
ζήτησις ἢ περὶ τοῦ τὸν ἀγῶνα εἰσελϑεῖπι,. ἢ" περί τινων 
τῶν περιστατικῶν" οὕτω γὰρ ἂν καὶ. τὴν ἄγραφον πε- 
οιελάμβανεδ τὴν περὶ τὴν εὐθυδικίαν τὴν ξήτηαιν ἔχου- δ 
σαν, μεταλαμβανομέγην δὲ ἀπό τινὸς τῶν περιστατικὼν, 

καὶ τὴν ἔγγραφον᾽ τελείαν οὖσαν ἀπαγωγὴν τῆς εὐϑυδι- 

κίας" πῶς δὲ αὕτη τῆς εὐθυδικίας ἐπάγει καὶ τί ἐστι 

εὐθυδικία λεχτέον " εὐθυδικία τοίνυν ἐστὶ τὸ χατευϑὺ τῆς 
δίχης ναι, καὶ μὴ μόνον ἀπὸ τοῦ νόμου προβαλλεσϑαι 10 
ὥδειαν, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἀπολογίαν 

ποιεῖσϑαι, ὡς ἔστε παρὰ πᾶσι τοῖς ἀρχαίοις εὑρεῖν ῥή- 
τορσιν" Οἷον ὡς ἐφ᾽ οὗ λέγει ὃ τεχνικὸς ὑποδείγματος" 
ἑλχόμενος εἰς ἀπολογίαν τοῦ μὴ πεποιηκένας τὸν φόνον 

προβαλεῖται μὲν νόμον τὸν μὴ ἐξεῖναι δὶς περὶ τῶν αὖ» 15 
τῶν διαγορεύοντα ἀγωνίξεσϑαι" προσϑήσει: δὲ καὶ τὴν 7 
εὐϑυδικίαν λέγων οὕτως, ὅτι εἰ xol μὴ νόμος ἐξαιρεῖταξ 

με τοῦ χινδύνου, οὐδ᾽ οὕτως ὑπεύϑυνός eu τιμωρίᾳ" ol 
yàg ἔδρασα φόνον, xoà ταύτῃ καὶ τὴν πρὶν ἀπέφυγον 

δίχην'" ἀλλὰ περὶ μὲν. τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. ᾿Ιστέον δὲ, 20 
ὡς τελευταίαν πασῶν ἔταξε τὴν μετάληψιν, καίτοι δοχῶν 

τοῖς οἰκείοις μάχεσϑαι κανόσι" λέγει γὰρ, ὅτε ὅπου δ᾽ ἂν 

εὑρεϑείη τὸ παραγραφιχὸν, πρῶτον ἐκεῖνο εἶναι δεῖ" πλὴν 

εἰ μή τι χωλύοι" ἐνίοτε γὰρ ἐξ ἀναγχης καὶ ἡ abigo αὖ- 
τοῦ διαλλαττεται" οὐχοῦν γρὴ καὶ τὴν παραγραφὴν πρώ- 25 
τὴν γενέσϑαι τῶν στάσεων" πρὸς Ἰοῦς φαμὲν, ὅτι καλῶς 

ἄγαν ὁ τεχνογράφος ταύτην τὴν φάξιν ἐξήρησεν, 00 "γὰρ. 
ἐνῆν μαϑεῖν τὴν μετάληψιν , & μὴ πρῶτὸν ἔγνωμεν ὃν 

ὧν γίνεται μετάληψις, πῶς γὰρ ἐδυνάμεϑιο "γνῶναι, ὅτε 

οὐ δύναται πρᾶγμα μελετηϑῆναι xa" οἵαν ϑή ποτε στα- 30 
σιν μὴ πρότερον τὰς στάσεις μεμαϑηχότὲς" ἄλλως. τε καὶ 

ὅτι οὐδέποτε ἐκτὸς στάσεως μελετᾶται" ἀλλὰ ἀνάγχη τὴν 

6 Ald. περιλάμβανε. — 7 Ald, διαλάτεσται, — 

P d 
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παραγραφὴν τὴν εὐθυδικίαν ἔχειν, παραγραφὴν δὲ ἡ 
μετάληψις" οἷον ἐγράψατο Τίμαρχος Αἰσχίνην παρα- 
πρεσβείαςφ᾽ καὶ ttagayoaqeras αὐτὸν κατὰ τὸν νόμον τὸν 
κελεύοντα τὸν ἑταιροῦντα μὴ λέγειν"" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα 

. δῇ πρώτη ζήτησίς ἐατεν, εἰ δεῖ ἐἰσιέναν τὸν ἀγῶνα. 

.". M αρκελλί γου. (Καλῶς 9 ὃ τεχνικὸς τελευταίαν 
ἔϑηκε τὴν μετάληψιν, ἐπειδὴ xci ἐσχάτη τῶν ἄλλων τῇ 
δυνάμει τυγχάνει" οὐ γὰρ περὶ τοῦ πράγματος ἔχδι τὴν 
ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ μόνην τὴν περίστασιν στρέφεται , 

Ὁ ὡμολογημένου ὃ ? τοῦ “πράγματος χαρακτηρίζει δὲ αὑτὴν 
δε ὧν χαὶ νομίζει ἐν ἢ φησιν οὐ ζητοῦμεν οὐδὲν τῶν 

προειρημένων" τριῶν γὰρ οὐσῶν, ὡς ἐμνήσαμεν, τῶν ἄνω 
v ξητήσεων, εἰ ἔατι,, τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστιν, ἐν τῇ με- 
T ταλήψει τούτω. οὐδὲν ζητεῖται, αὐδὲ ἐξεξάξεται" ἀλλ᾽ εἰ 

15 Δεῖ τούτων τῶν ἐν τούτοις δητουμένων à ἢ τῇ κατ᾽ οὐσίαν 

ἐξετάσει ἢ τὴ κατὰ ἰδιότητα ἢ τῇ κατὰ ποιότητα, εἰσ 
σενεχϑῆναί τι" diufey τινὲς λέγουσιν ὡς. πρώτην αὑτὴν 

ἔδει ταχϑῆγαι, ἐπειδὴ, παραγράφει τὸν ἀγῶνα" πεφύχαρι 

; δὲ πάντες οἱ ἀνϑρωποι ἐν ταῖς προτεϑείσαις δίκαις αὖ- 
20 φὸ τοῦτο σπουδάζειν, τὸ μηδὲ εἰσελϑεῖν, ἀλλὰ παραγρά- 

φεσϑαι τὸν ἀγῶνα" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τῶν λεγόντων 
πρώτη» δεῖν Terri o, τὴν μετάληψιν, ὥσπερ ὑποτομνό- 

μένος τοὺς λόχους ὁ τεχνικὸς ὅρα πὼς ἀσφαλῷς ὡρίσα- 

T0, εἰ δεῖ τι τούτων εἰαενεχϑῆναι φήαας: ἀδύνατον δὲ 
28 τούτων ἦν τι παραγράφεσϑαν μήπω μαϑόντας ὅλως, τί ταῦ- 

113:.τά- ἐστι, τῆς οὐσίας, ἢ τῆηςἰδιότητος, ἢ τῆς ποιότητος" ὥστε 

δεῖ πρῷτον μαϑεῖν ἃ | παραγράφεται ἡ μετάληψις" πρὶν γὰρ 
εἰδέναι ἀγνοοῦμεν ὃ τι παραγραψόμεϑα, οὔτε εἰ ἔστι τι 

προηγούμενον. τινὲς ἐκ τούτου χινηϑέντες φασὶν, ὅτι εἰ 

80 καϑόλου τρία ἐστὶ τὰ. ζητούμενα, ὡς φϑάσαντες εἰρή- 

καμεν, τούτων δὲ οὐδέν ἐστιν ἡ μετάληψις, οὐκ ἂν εἴη 

ἀρ 

8 Ald, καλοῦς. 9 Ald. ὁμολογουμένον. : 
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στάσις, ἀλλὰ φαμὲν eg χαϑόλου οὐχ ἀνεῖλεν αὑτήν" 
ἀλλὰ προηγουμένως φησὶ sepl τούτων, οὐχ ἔχει τὴν ζή-. 
τησιν! ἔπειτα εἰ καὶ μὴ περὲ τούτων ἔχει τὴν ζήτησιν, e 
λέγομεν δὲ τὴν περίστασιν αὐτῆς εἶναι ἰδίαν" οὐχ ἄρα 
ἔξω ζητήσεώς ἐστιν, οὐδὲ ἀσύστατον". ἀλλὰ μέρος καὶ ἡ 5 

μετάληψις τῆς ποιότητος" ζητοῦμεν γὰρ χαὶ ἐν αὐτῇ, εἰ 
τοῦτο δίκαιον τὸ παραγραφεῦϑαι τὴν δίκην! ἢ xol τὸ 
εἰσελύ εἰν εἰς δίκην, μικρὸν δὲ ὅμως μέρος ποιότητός ἐστι" 
διὸ καὶ τρύγα αὐτὴν καλοῦσι ποιότητος" καλὼς δὲ προσ- 
ἐϑηχε τὸ προηγρυμέγνως" ἐν γὰρ τῇ ἐγγράφῳ μεταλήψει 19 
ἣν xci χαλοῦμεν παραγραφὴν ἐμπίστει πάντως καὶ δεύ- 
τερον ζήτημα. παρὰ τὸ τῆς γραφῆς. «χατὰ μίαν τῶν GÀ- 
λὼν στάσεων" οὐ μὴν προηγουμένως, ἀλλ᾽ ἐν δευτέρῳ 
Aoyu* δύο γὰρ ex ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν παραγραφῇ τα 
ξητούμινα, ὧν τὸ μὲν πρότερον ἔχει τὴν. παραγρ en, 15 
ἀπαγωγὴν οὖσαν τῆς εὐθυδικίας , τὸ δὲ δεύτερον χατὰ 

μίαν τῶν προειρημένων στάσεων" ζητητέον δὲ, πῶς us- 

τάληψις καὶ 5 ἔγγραφος xol ποίαν αἵρεσιν ἔχουσα τῆς 

κατηγορίας" λέγομεν ὅτε ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατιχῶν ὁ- 
μοίως γίνονται n ἔγγραφος xoi *. ἄγραφος" διαφέρει δὲ, 30 
ὅτι 7 μὲν παντελῶς ἐχβάλλοι τὸν ἀγῶνα δι᾿ ἑνὸς τῶν 

σεριστατικῶν ἐν τῷ νόμῳ χειμένου" ἢ δὲ δεχομένη τὴν 

ἐξουσίαν τοῖς περιστατικοῖς πάλιν χέχῤηται ἀμφότερα 
δὲ τὰ εἴδη μεταλήψεις εἰσίν * μεταλαμβάνει γὰρ ἑχάστη 
env περίστασιν: xal yao ὃ νόμος ἀπὸ περιστατικοῦ τι- 25 

vogt ἀλλὰ μὴν καὶ ἀμφότεραι πάλιν παραγραφαί" παρα- 
γράφεται γὰρ ἡ μὲν φανερῶς, ἡ δὲ τὴν ἐξουσίαν τῆς 
πράξεως χαϑάπερ τὴν κατηγορίαν ἐχβαλλουσα: ἀλλ᾽ ἡ 
μὲν παραγραφὴ περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει τὴν» ζήτησιν, ἡ δὲ 
οὔ" οὐ γὰρ ἰσχύει τῷ ῥητῷ" διὰ τοῦτο καὶ μετάληψις 30 

γένεται, παραχωροῦσα μὲν τοῦ ῥητοῦ, ἰσγυριξομένη δὲ 
τῇ περιστάσει" ὅϑεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἰδίαν χέχτηται" 
ἰστέον δὲ, ὅτι ἡ μὲν ἔγγραφος τελείως ἐκβάλλει τὸν 

s ^. 
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ἀγῶνα dy πρώτοις xai προηγουμένως" ἡ δὲ ἄγραφος ἡ 2 

ἀπὸ TOU χατηγύρου γνωριζρμένη δέχεται μὲν τὴν εὔϑυ- 
4 διχίαν, ἐχβάλλει δὰ τοῖς περιστατιχοῖρ᾽ φασὶ δὲ γίϑεσθαί 

ποζε τὴν ἄγραφον. καὶ ἀπὸ TOU φεύχοντροφ" ὡς im τὸ 
5 πλεῖστον δὲ ἀπὸ τὸῦ κατηγόρου ἐστίμ' xol αὐτὴ ἢ ἀπὸ 

τοῦ φεύγοντος δέχεται τὴν εὐθυδικίαα. — IT αραγραφὴ 
γάρ ἐστι. παραδόξως ὁ τεχνικὸς τὴν μετάληψιν ὅλην 
παραγραφὴν ἐχάλεσε, καὶ τὸ ἴδιον τῆς ἐγγράφου χοινὸν 
ἀμφοτέρων πδποίηται τῶν εἰδὼν" ξητητέον δὲ, διατί s 

40 παραγραφὴ ὥνομα᾽ ἄλλο ἔσχε παρὰ τὸ γέμος, ἄλλως χα- 

. λουμένου τοῦ γένους, ἢ γὰρ πραγματικὴ οὐχ οὕτως" ἃ- 

μοίῶς γὰρ καὶ ἡ ἔγγραφας xoà ἄγραφος πραγματική" 
ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἀμφότεραι μὲν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ ὥρμωον- 
ται καὶ ] ἄγραφος καὶ ἡ ἔγγραφορ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ μὲν 

45 ἰσχύει τῷ ῥητῷ πλέονα , xa Danos ἀναίρεσιν ἔχουσα τοῦ 
ἀγῶνος" γνωστέον ovv, ὡς καὶ ἀμφότεραι παραγρᾳφαί 
εἰσι χαὶ ἀμφότεραι πάλιν μεταλήψεις" ἐν μὲν τῇ ἐγγρά- 
qw μεταλαμβάνει ὃ φεύγων τὸν νόμον, οὐ μύνογ ὡς 
περιστατικὸν , ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὸς Ó νόμος. ἀπὸ παραστα- 

30 τιχοῦ τὴν σύστασιν εἴληφεν" ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ δῆλον, ὡς 
αὐτὴν τὴν περίστασιν ἔχει τὴν ἰσχύν" ὅϑεν κυρίως καὶ 

τὸ ὄνομα ταῦ γένους αὕτη ἐκληρώαατα" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκεῖ 
μὲν ὁ φεύγων , ἔἐνταῦϑα δὲ ὁ χατήγορος μεταλαμβάνων 

παραγράφεται" εἰχότως οὖν ἑκάτεροι τὴν προσηγορίαν 
15 ἐσχήχασιν" ἡ μὲν μετάλιμμις ὁμωνύμως τῷ γένει καλου» 

μένη" εὖ δὲ ἄγραφος, ἀπὸ τοῦ πράγματος οὗ ποιεῖ, ἰδίαν 
δεξαμένη προσηγορίαν παρὰ τὸ γένος" ὅλον γὰρ παρας 
γράφεται τὸν ἀγῶνα" ἔχει δὲ xel τὸ τοῦ γένους ἀπὸ 

114 περιστατιχοῦ τενος παραγραφομένη τὴν κρίσιν" ἔστι μὲν 
30 οὖν ἑκατέρων ἴδιον τὰ περιστατικόν" εἰ δὲ διαφέρειν 

δοχεὶ ἀλλήλων τὰ εἴδη, τουτέστι τὰ μέρη, οὐδὲν ϑαυμα- 
στόν" τοῦτο γὰρ καὶ £v ταῖς aÀAeag στάσεσιν εὑρίσχο- 
μεν καὶ ὄνομω ἰδίᾳ δέχονται" διὸ καὶ στοχασμὸφ προ- 
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xaraOxevelópsvog, xol ἀπὸ γνώμης, καὶ by ὅρῳ. δὲ᾽ dy- 

τονομάξων au κατὰ σύλληψιν. ἔδιον δὲ ὡς εἰρήλαμεν 
παραγραφῆς τὸ κατασχευάξειν, ὡς οὐ δεῖ ἐπὶ τούτοις χα- 

Θίσαι *? δικαστήριον" δὲ δέ vig λέγοι ὅτε οὐ μεταλήψεωρ 

τοῦτο ἀλλὰ μόνης, παραγθαφῆς. λέγομεν, ὅτι xorvóv* 5 

ἐπειδὴ καὶ αὕτη ἀπὸ ᾿δητοῦ τινος ἄρχεται, οὗ μὴν ἔξτςε 

τὸν αὐτὸν τρόπον, | 

Καὶ ἧ μὲν ἔγγραφός ἐστιν ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας κατὰ παραγρα- 
φὴν ἀπὸ ῥητοῦ τινος, περὶ οὗ ἣ ζήτησις, οἷον δὶς περὶ τῶν αὐτῶν 

δίκας μὴ εἶναι" φόνου κρινόμενός τις ἀπέφυγεν" ὕστερον αὐτῷ χρω- 19 

μένῳ ἀνεῖλεν ὃ ϑεόφ᾽ ἀνδροφόνοις οὗ γρῶ" καὶ πάλιν φεύγει" κατὰ 

—— zaà διάγοιαν᾽" 3 πρώτη ἐξέτασις" εἶθ᾽ ἕπρται 

τό στοχαστικόν. 

Συριαγοῦ καὶ Σωπάτρου. Τιεχνολογῃτέον πρῶ- 
τον τὴν παραγραφὴν κατὰ μέρος" γίνεται τοίνυν παρα- 15. 

γραφὴ, ὃς ἂν εἰς ἀπολογίαν ἑλκόμενος νόμον προβά- 
ληται, I xod ὃν φησι δεῖν μὴ ὑποκεῖσϑαι κατηγορίᾳ. 
ὡς ἐφ᾽ οὗ παρατίϑεται ὑποδείγματος " καὶ οὕτω μὲν pe 

γεται πᾶσα παραγραφή" ἐπειδὴ δὲ πᾶς χρώμενος τούτῳ 

τῷ roit τῆς ἀπολογίας ὕποπτος πρὸς τοὺς δικαστὰς 90 
γίνεται, ὡς οὗ τοῖς δικαίοις, ϑαῤῥῶν᾽ εἰ γὰρ ἔῤῥωτο 
προσήκουσι λογισμοῖς, Ti ἔδει τὸν κατήγορον ἢ τὴν κα- 
τηγορίαν ἐκβάλλειν" διὰ τοῦτο ἢ τέχνη τοῦτο παθαμυ- 
ϑουμένῃ ἐφεῦρε τὴν εὐθυδικίαν" τίς. “δὲ αὕτη καὶ ὅπως 
χρηστέρν αὐτὴ προείρηται". ἰστέον δὲ ὡς οὐχ ἀνάγκη παν. 28 

ταχοῦ ταῖς εὐϑυδικίας χρῆσϑαι, ἀλλὰ δίδωσι μὲν ἡ ἡ τέχνη, 

ὅπη μέντὸι ἐμπίπτει καὶ ὁ χαιρὸς ἐπιτρέπει χρηστέον" 

ὥσπερ ἐν τῷ χατὰ Τιμάρχου Adxivnę ἐχρήσατο" παρα- 
Moin γὰρ "τὴν. εὐθυδικίαν', καὶ τὸ αἴτιον" ἐπειδὴ δύο 
πρὸς 'τὴν ἀὰἁτηγορίαν ἐνέστησαν Ζίμάρχος xai δημοσϑέ- 30 

i] 

10 Ald. καϑήσαι. 4^ Ald προβάλλεται. 2 Ald, κατηγορία. 

i 
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νης τῷ uiv τὴν παραγραφὴν ἀντέϑηχε, Δημοσϑένης δὲ 
τὴν εὐθυδικίαν ἐφύλαξεν" εἰ γὰρ ἐν τῷ xoà. Τιμάρχου 
ἐχρήσατο τῇ εὐθυδικίᾳ, προηγουμένως ταύτην ποιούμε- 

voc *uflAvye τὴν πρὸς Δημοσϑένην ἀπολογίαν" - ἐπειρά» 
$ ϑησαν. δέ τινες τὸν κατὰ Τιμάρχου., μηδ᾽ ὅλως, παρα- 

γραφὴν εἰσεῖν, χχλλὰ στοχααμφνμ᾽. οὖς ἐπειδὰν ἐλέγξω- 

μὲν ἀπὸ τῆς τῶν νόμων ἀναγνώσεως, ὡς οὐχέτε στο- 

χασμὸς, φασὶν ὅτι προχατασχευῆς ἕνεχεν τοὺς νόμους 
ἀναγινώσκει" ἀλλὰ καὶ τούτῳ ) “ἀντιτίϑεμεν, ὅτι οὐδεὶς 

10 χατηγορούμεγος ἀγτιχατηγορεῖν * δύναται, μὴ πρότερον 

ἀπολογησάμενος; καὶ ὅτι μὲν ὃ Τίμαρχος «“χατηγόρησε, 
παντί τῳ δῆλον" ἔχ τὸ τῶν ἱστορικῶν "καὶ ἐξ ὧν ὁ Δ4η- 
μοσϑένης φησίν" τὸν μὲν ἀνήρηκε τῶν ἐπὶ τὰς εὐθύνας 
ἐλϑόντων. Εἰ τοίνυν κατηγόρησεν ὁ Τίμαρχος, οὐδαμοῦ 

4η δὲ πρὸς τὴν κατηγορίαν Αἰσχίνης ἀπήντησε, δῆλον ὡς 
παραγραφῇ ἂν εἴη" παραγραφὴ μέντοι κατὰ στοχασμὸν, 
στοχαστικῶς γὰρ ξητεῖται τὰ περὶ τῆς ἑταἰρήσεωρ,, ̓ Ιστέον 

δὲ καὶ τοῦτο, ὡς ἡ ἔγγραφος αὕτη μετάληψις , ἥτις χαὶ 

B παραγραφὴ κυρίως καλεῖται; παρώϑησίς τις οὖσα τῆς  γρα- 

20 φῆς xara δύο στάσεις ἀεὶ μελετᾶται, xal γὰρ 5" μὲν 
πρώτῃ ζήτησις, ἡ περὶ τῆς παραγραφῆς, χατὰ μίαν τῶν 

νομικῶν ἔχει τὴν ζήτησιν" ἀπὸ νόμου γὰρ ἀεὶ 3. mapa- 
γραφή: 7 δὲ ἑτέρα, ἡ τῆς εὐθυδιχίας, ix τῆς φύσεως τοῦ 
πράγματος ἀγαφυομένη, καϑ' ἣν cu ἐμπέσῃ στασιν με- 

25 λετάᾶται" χατὰ γὰρ πάσας τὰς στάσεις ἡ εὐθυδικία στο- 
χασμόν φημι καὶ ὅρον xal. ἑξῆς" διά τοι $ τοῦτο χρὴ 
διαιροῦντα ζητεῖν μετὰ τὴν παραγραφὴν, ὑπὸ τίνα τῶν 
στάφεων ἀνάγεται ἡ εὐθϑυδικία" καὶ rae τὰ τ ταύτης κεν 
φάλαια διαιρεῖν τὸ ξήτημα, περὶ οὗ ἡ παραγραφῇ * ὡς 

80 γὰρ ἔφαμεν, κατὰ πάσας τὰς στάσεις ἡ εὐϑυδικία εὐρί- 

σχεταιν πλὴν τῆς μεταλήψεως τῆς ἐγγράφου r& καὶ ἀγρά- 

3 Ald. rovro, 4 Ald. ̓ ἀντιγορεῖφ. — 5 Ald, τι. 

put d 
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' €pov* πῶς γὰρ olov ts στάσιν εὑρεϑῆναι ἐν τῇ αὐτῇ στά- 
σεε" ὑποδείγματος δὲ χάριν" οἷον ἐπὶ τῆς παραγραφῆς 115 

τῆς ὑπὲρ Φορμέωνος στοχαστικὴ ἀνεφύη εὐϑυδικία" ζητεῖ 
γὰρ πότερον χρεωστεῖ τὴν ἐνθήκχην τῆς τραπέζης Φορ- 

μέων ἢ οὔ" ἐπὲ δὲ τῆς πρὸς Παταίνετον; μεταστατική᾽ δ 
| σερὶ Εὔεργον τὸν Μνησιβούλου μεταγενομένης τῆς αἰτίας" 
τῆς T& χατὰ διπλοῦν τῆς γραφῆς καὶ τῆς τοῦ Μετέλλου 
ἐπηρείας" στοχαστικὴ δὲ εὐθυδικία καὶ ὡς ἐν τῷ κατὰ 
Τιμάρχου" ζητεῖται γὰρ ἐκεῖ εἰ ἡταίρηκε Τίμαρχος " κα- 
τὰ Óà ὅρον ἐνώπιόν τες τῆς μητρὸς ἀπέχτεινε τοὺς vleig 9 10 
ἐχ χαταδίζης νόμου" ἐξέϑανεν. ἡ μήτηρ καὶ κρίνεται ὃ 
ἀποχτείνας αἰτίας ϑανάτου" ζητεῖτας γὰρ μετὰ. τὴν πα- 

θαγραφὴν εἰ τοῦτό ἐστιν αἰτία ϑαγάτου" xara δὲ πρα- 

γματιχὴν, οἷον πλούσιος καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά" 

πρεσβεύοντος τοῦ πένητος ἔγραψεν ὃ πλούσιος τὸν ἧττον 45 

πέντο ταλάντων κεχτημένον οὐσίαν μῆ noAtsued Ox, νό- 

μου ὄντος 7 μέχρι ἐνιαυτοῦ ἄκρα 8 εἶναι τὰ ψηφίσματα, 
ἐμβραδύναντος τοῦ πένητος τῇ πρεσβείᾳ κεκύρωται ὁ νό- 
μος μετὰ ταῦτα ἐπανελϑὼν χρίνεε τὸν πλούσιον παρα- 
νόμων καὶ σταραγράφεται ὃ πλούσιος τὴν ὑπὸ τοῦ νόμου 39 
σιροβαλλόμενος προϑεσμίαν, καὶ ὡς ἐκπέπτωκε ταύτης" 

xoà λοιπὸν ἡ εὐθυδικχία κατὰ πραγματικὴν, οἷον εἰ δί- 

xoig, εἰ συμφέρων" ὁ νόμος, Εἰσὶ xoi χατὰ τὰς λοιπὰς 
στάσεις εὐθυδικίαι" χρὴ δὲ γινώσκδιν, ὡς τῆς παραγρα- 
φῆς 7 μὲν τελεία ἐστὶν, LU δ᾽ ἀτελὴς, τελείω μὲν ὃ Qré TOU25 

πράγματός ἐστι παραγραφὴ,, ὡς ἐπὶ τοῦ “φεύγοντος φό- 

yov καὶ λέγοντος ὅτι ἐχρίϑη" ἐν τὐύτῳ γὰρ οὔτε τὸν χα- 
τηγοροῦντα οὔτ᾽ ἄλλον τινὰ δέχεται" λέγει γὰρ ὅτι οὔτε 
σοὶ οὔτ᾽ ἄλλῳ τινὶ διχάζομαϊ περὶ τούτου" ἀτελὴς δὲ yi- 
γεται, ὅτε προσώπου μόναυ γίνεται παραγραφή" λέγϑι 30 
γὰρ ὅτι σοὶ μὲν oU δικάζομαφ, ἑτέρῳ δὲ τῷ βουλομένῳ" 

6 Ald. j εἷς. — 7 Ald. xouoc εἶναι. 8. Ald. ἄκρως. 
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ὥσπερ .dioyl»no τὸν Τίμαρχαν παραγραψάμενοι πρὸς 
Δημοσϑένην ἡγωνίσατο περὶ τῶν κατηγορουμένων. Δέον 
δὲ xol τοῦτο προσϑεῖναι ὡς ἐν ταῖς παραγραφαῖς" ἐὰν 
μὲν ἔχομεν ἰσχυροτέρας. τὰς ἀποδείξεις τῆς εὐϑυδιχίας, 

δ ὀλίγα χρὴ εἰπόντας ἡμᾶς mei τῆς παϑαγραφῆς εὐθὺς 
χωρεῖν ἐπὶ τὰν λόγον τῆς εὐθυδικίας" ἅπερ. zal Anuo- 
σϑένης ποιεῖ £y ταῖς παραγραφοαῖς" ἵνα μὴ δοχῶμεν qty» 

yovreg τὴν εὐθυδικίαν τῇ παραγραφὴ κεχρῆσθαι" ἐὰν 
δὲ ἀσϑενῶμεν κατὰ τὴν εὐθυδικίαν, μόμέιν δεῖ τῷ τῆς πα- 

40 ραγραφῆς κατασχευάζοντας τὸ μὴ δεῖν 3 εἰσαγώγιμον 
οἶναι τὴν δίκην, καὶ τὴν εὐθυδικίαν"" ἀλλὰ καὶ τοῦτο μὴ 
ἀγνοεῖν προσῆχεν, ὡς πᾷσα παραγραφὴ, ἥτις ἐστὶ καὶ 
ἔγγραφος μετάληψις; μεταλαμβάνεται γὰρ, εἴδη € ἔχει δύο" ᾿ 

ὥσπερ καὶ πραγματικῆς ὴ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἃ ἄγροφος" 
45 καὶ ἡ μὲν ὄγγραφος παραγραφὴ καλεῦχαι, παρ᾽ ἐνίων 

δὲ ἔγγραφος μετάληψις" ἡ δὲ ἄγραφος ὁμωνύμως τῷ 
᾿ γένει μετάληψις , διὸ xol ξητεῖται, πῶς ὥσπερ ἐνταῦϑα 

τὴν μετάληψιν διεῖλεν εἰς ἔγγραφον καὶ ἄγραφον, καὶ 

ἑχατέραν ἐτεχνολύόγησε διελθὼν πρότερον" καὶ γὰρ xoà 
30 αὕτη καὶ ὄγγθαφός ἐστε καὶ ἄγραφος" φαμὲν ovv ἐς ἐν 

τῇ πραγματιχῇ οὐδὲ μία τῆς διαερέσεως ἀνάγκη ἢ τῆς 

φεχνολογίας" ἀμφότερα γὰρ τὰ τῆς πραγματικῆς εἴδη 
μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχει τεχνολογίαψ' αἷς γὰρ ἢ ἔγγρα- 
φος διαιρεῖται κεφαλαίοις, τούτοις καὶ ἡ ἄγραφος" ἐν» 

15 ταῦϑα δὲ οὐχ οὕτως, ἐχάτερον δὲ εἶδος ἰδίοις διαιρεῖ» 
τοῦ ζεφραλαίοις, καὶ διενήνοχεν ἀλλήλων. Οἷον δὶς . 
περὶ τῶν αὐτὼν δίκας μὴ εἶναι" τὸ μὲν παρά- 
δειγμα τοῦ τεχνικοῦ εὖ ἔχει" τὸ δὲ εἰπεῖν, κατὰ ῥητὸν καὶ 
"διάνοιαν ἔστιν ἡ πρώτη ἐδέτααις, ἔσφαλται" τοῦτο δὲ 

30 ἔπταισεν *? ἀγνοήσας τὴν καϑ᾽ ὁμωνυμίαν ἀμφιβολίαν" 

τοῦ μὲν λέγοντος δίκας εἶναι τὰς χρίσεις, τοῦ δὲ τὰς τι- 

, 

9 Ald. δεῖ, 40 Ald. ἔπτεσεν. 
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μωρίας" ἔστε γὰρ ἡ πρώτη ζήτησις κατὰ ἀμφιβολίαν" 
οἷον πότερον δίκας λέγει Ii rc τιμωρίας ἢ αὐτὸ τὸ δι. 

καζεσθϑαι" οὐδὲ γὰρ ἡ τοῦ ῥητοῦ. διάνοια ξητεῖται, ἀλλ᾽ 

ἐεὐτὸ τὸ ὄνομα τί σημαίνει" ἐπλανήϑησαν δέ τινες. ἀφ᾽ 
ex» εἶπεν ὁ τεχνικὸς, εἶτα ἕπεται τὸ στοχαστιχὸν, ὅτι κα- καὶ 
κὰ μόγον στοχασμὸν ἡ εὐϑυδικία μελετᾶται" οὐκ ἔστι 
δέ" ἀλλ᾽ ὡς προαποδέδεικταε κατὰ τὰς ἄλλας στάσεις" 
ἐνταῦϑα δὲ ἡ μὲν παραγραφὴ ἐξ ἀμφιβολίας, ἡ δὲ sv. 136 
ϑυδικία κατὰ στοχασμόν" ἄλλοι δὲ καλῶς δἰρηχέναι φασὶ 
τὸν τεχνικὸν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" λέγοντος γὰρ rov 10 
φεύγοντος, φησὶ, νόμον εἶναε δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίκας 
μὴ εἶναι, Ó κατήγορος λέγει" ὅτε τοῦτο εἴρηχεν ὁ νόμος 
σεερὶ τῶν εὐτελῶν πραγμάτων xal τῶν ἐν χρήμασιν ἀγώ“ 
νων, οὗ περὶ τῆς χοινῆς σωτηρίας, οὐ περὶ μεγάλων. | 

πραγμάτων" στοχαδτικὴ δὲ ἡ εὐθϑυδικία " ἀπὸ γὰρ τῆς T 
τοῦ ϑεοῦ φωνῆς καὶ μαρτυρίαρ ἐξετάζομεν, ὡς οὗτορ 

. ἀνδροφόνος. , 

Μαρκελλίνουδ ᾿4παγωγήν φησι τὴν ἐχβολὴν 
τῆς τοῦ πράγματος κρίσεως, ὅπερ ἴδιον τῆς ἐγγράφου με- 
ταλήψεως TO φάσχειν, μηδὲ τὴν ἀρχὴν *? δεῖν χρίνεσϑαι 20 
πϑρὶ οὗ ἡ ζήτησις" χαραχτηριστικώτατον δὲ τοῦτο τῆς 

᾿ φαραγραφῆς τὸ εἶναι τὴν ἐσχὺν ἀπό τινος ὡρμημένην 
ῥητοῦ, xol περὶ αὐτὸ γίνεσθαι τὴν ζήτησιν. Ν Τόμος 
περὶ τῶν αὐτῶν δίχας. Ὁρᾷς ὅτι ἐνταῦϑα ὃ φεύ- 

γων οὐκ εὐθϑὺρ ἀπολογήσεται περὶ τοῦ ἐγκλήματος" ἀλ- 25 
λὰ καϑάπαξ ἀνελεῖν τὴν χρίσιν ἐξ ἀρχῆᾳ πειράσεται" 

παρατηρητέον δὲ ὡς διπλῆ Tig 7 τοιαύτη στάσις, τουτ- 
ἐστιν ἡ ξήτησις" δὺο γὰρ ἐν ταύτῃ τὰ ξητήματα" καὶ τὸ 

μὲν πρῶτον, εἰ μὴ δεῖ χρίνεσϑαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τούτοις" 
ἔστι δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἡ πρώτη ξήτησις" τοῦ 30 

μὲν φεύγοντος ἐνταῦϑα προτεινομένου τὸ ῥητὸν, τοῦ δὲ 

41 Ald. λέγειγε 12. Ald, τηναρχὴν de. 
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κατηγόρου τὴν διάνοιαν" λέξει 35 γὰρ ἔχειν μὲν οὔτ 
τὸν νόμον, οὗ μὴν ἐπὶ τούτοιφ᾽ οἷον οὐχ ἐπὶ τῶν οὕτω 
μεγάλων xal δεινῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν εὐτελῶν ἅπαξ xgiys- 

σϑαι. προστάττει" 14 ἐπὶ μὲν γὰρ τούτων χαὶ τὴν μίαν 

δ ἐξέτασιν ἀρκεῖν ἡγήσατο, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων καὶ πλείο- 

νας" ἄλλοι δὲ κατὰ ἀμφιβολίαν τὴν πρώτην εἰρήκασε. 
γίνεσϑαι" ὁμωνύμως γὰρ τὰς δίχας νοεῖσϑαι καὶ τὰς 
τιμωρίας" οἷον τιμωρεῖσθαι μὲν δεύτερον χωλύει, κρίνε- 
σϑαι δὲ δεύτερον ov χωλύει. Εἶτα ἔπεται τὸ στο 

40 γαστιχόν᾽" τὸ ἕτερόν φησι ζήτημα τὸ τῆς εὐθυοικίας,"6 
ὃ ἐστι τοῦ πράγματος ἡ ἐξέτασις, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς maps- 
γράψατο" οὐ πάντως δὲ ἐπὲ πάσης παραγραφῆς στοχα- 

στικόν" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν στοχαστικόν" ἑχάστοτϑ δὲ πρὸς 
τὸ προχείμενον " στοχαστικὸν δὲ λέγει οὐ χεφόλαιον, ἀλ- 

45 λὰ ζήτημα" τινὲς δὲ τὸ προσὸν χρῶμα τῷ φεύγοντε 

ἀγνοοῦντες, ὅτι λοξίας ὃ ϑεὸς διὰ τὸ xai λοξὰ xoi σα- 
φῆ εἶναι τὰ μαντεύματα λογιξόμενοι δὲ μόνον ὅτι βα- 
e αὑτὸν 1] φωνὴ τοῦ ϑεοῦ, οὗ γὰρ ἄνϑρωπός quar 

ὃ κατήγοροβ, ἀσύστατον εἶναι τὸ ζήτημα er ̓ϑησαν" ov 

20 γὰρ ψεύδεταί φησιν ὁ ϑεός" ἔπειτα δὲ χρώματος χατη- 

, γορήσει" λέξεε γὰρ ὅτι αὐτὸ τοῦτο 'τὸν ϑεὸν ἠρώτησα, 
εἰ μέτεστι τοῖς ἀνδροφόνοις τοῦ μαντείου καὶ ἔχρησέ μοι" 
καὶ ἄλλως, ὅτι οὐ περὶ ἐμοῦ εἶπεν, ἀλλὰ φοβῆσαι τοὺς 
ἄλλους βουλόμενος, ὥστε φυλάττεσθαι φονεύειν μὲν πά- 

25 λιν, ὅτι οὐχ ἀνδροφόνος ἐγώ" 7 γὰρ ἂν οὐδὲ αὐτὸ τοῦ- 
zo ἔχρησέ μοι" ἀλλ᾽ ἐρεῖ ὁ ἕτερος" διατί δὲ μὴ ἄλλῳ, 
ἀλλὰ σοὶ τοῦτο ἔχρησεν ͵ εὐπορήσει δὲ χαὶ πρὸς τοῦτο ὃ 

φεύγων" ἐρεῖ γὰρ, ἤδενι μὲ ὑπονοηϑέντα, καὶ ἐξήτει μὲ 

τῆς τοιαύτης αἰτίας ἀπολύσασθαι" ζητητέον δὲ, πῶς ἀεὶ 

13 Ald. λέγει γὰρ ἔχει, 18 Ald. προτάττει, — 15"Ald. καὶ, Par. οὐ. 

46 Par. ad marg. Εὐθυδικία ἐστὴν, ὅταν εἰσάγηταί τις κριϑησύμε- 

γος περὶ ὧν μηδέποτε γνῶσις ἐγένετο δικαστηρίου, περὶ ὧν γὰρ κε- 

μρἴσϑαίΐ τις ἤδη φησὶν, περὶ τούτων παραγράφεσϑαι ἐφεῖται. 
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τοῦ πρώτου ξητήματος χαρακτηρίζοντος τὴν στάσιν, ἐν- 
ταῦϑα ἡ πρώτη ἐξέτασις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" χαί- 

τος μὴ οὔσης τῆς στάσεως ῥητοῦ καὶ διανοίας, ἀλλὰ 

στκαραγραφῆς" καὶ λέγομεν ὡς ὁμολογουμένου ὅτι χαρα- 
γραφή ἐστιν, οὐκ εἴρηκεν" 17. χαϑὸ δὲ ἡ παραγραφὴ τὴν ς 
ἐξέτασιν ἔγχει, ἀναγχαίως δὲ χαὶ διάνοιαν" ἐπειδὴ τὸ δη- 
τὸν διάνοια λέγεται, ὅτ᾽ ἂν. περὶ αὑτὸ ἢ ξήτησις ἢ" 
σερῶτον δὲ. εἴρηχεν , ὡς πρὸς τὸ στοχαστικόν * ζητητέον 

δὲ καὶ τοῦτο, πῶς δύο ζητημάτων ὄντων ἐν τῇ παραγρα- 
φῇ, ἐξ ἑνὸς τῇ στάσει τὴν ἐπωνυμίαν δέδωχεν" πρόδη- AU 
Aog δὲ ἡ λύσις" τὸ γὰρ προχείμενον χαραχτηρίζει τὴν 
στάσιν" ἀμέλει καὶ ἐν στοχασμῷ ἐμσείστει 13 ἀντίληψις" 
καὶ ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς βίαιος ὅρος, καὶ ἐν τῷ ὅρῳ 
συλλογισμύς" ἀλλ᾽ οὔτε τὸν στοχασμὸν διὰ τοῦτο εἴποις 
ἀντίληψιν, οὔτε τὸν ὅρον συλλογισμόν , Οὔτε τὰς ἀντι- 15 
ϑετικὰς ὅρον. 

*H δὲ ἄγραφος ἔστι μὲν Y ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας καὶ αὐτὴ 5 xa- 117 
τὰ παραγραφὴν ἀπὸ ῥητοῦ" τὴν δὲ ξήτησιν οὗ περὶ τὸ émó» ἔχειν 
ἀλλὰ περὶ τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα, τόπον, ἢ χρόνον, ἢ πρόσω- 

πον, ἢ αἰτίαν ἢ τρόπον" ὅταν τὸ μὲν πράγμα συγχωρῶμεν, ἕν 20 

δέ τι τούτων αἰτιώμεϑα δήπου μεταλαμβάνοντες" οἷον ἐξὴν ἀποχτι»- 

ψύγαι καὶ τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μοιχευομέγην" τὸν μοιχὸν ümoxitlvag 

Tig μόνον, χρόνῳ ὕστερον ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ μοιχοῦ δακρύουσαν εὖ- 

gi» ἀπέχτεινε τὴν γυναῖκα καὶ φόγου φεύγει" 3 τὸν γὰρ τόπον 

. ἐγταῦϑα καὶ τὸν χρόνον αἰτιώμεθα δήπονϑεν. 25 

“Συριανοῦ καὶ Zonátgov. Ἔν ταύτῃ τῇ μετα- 
λήψει ἡ ἥτις ὁμωνυμός ἐστι τῷ οἰκείῳ γένει περὶ τοῦ ποῖόν 

τί ἐστι ζητοῦμεν" λέγομεν γὰρ μεταλαμβάνοντες, ὡς οὐ 
δικαίως γέγονεν ὃ φόνυς ἐνταῦϑα"' ἢ ἀπὸ τοῦδε TOU , 

προσώπου, ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν μητέρα μοιχευομένην ἀνελόν- δὺ ᾿ 

47 Ald. zggx». 418 Ald. ἐμπίπτειν. 
4 Par. ἔστιν ἀπαγωγὴ uiv, 2 Ῥαν. αὕτη. ἃ Par. φεύγει φόνου. 
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vog* ἢ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ, ἢ ἀπό τινος τῶν fieguatatixám 
παρωϑιεἴται μὲν γὰρ καὶ αὕτη τὴν γραφὴν, oUx ἀπὸ τοῦ 
youov δὲ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν" γίνεται δὲ ἡ 
μετάληψις ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" ἡ δὲ παραγραφὴ ἀπὸ 

b τοῦ φεύγοντος " ὃ γὰρ φεύγων ἐστὶν 9 νόμῳ ἐχβαλλων 

τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν εὐθυδικίαν" διὸ καὶ ταύτῃ διαφέρει 
τῆς παραγραφῆς 7 μετάληψις" 7 μὲν 70 ἐστιν ἀπὸ τοῦ 

. φεύγοντος ἡ παραγραφὴ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ διώχοντος, 7 us- , 

τάληψις" πλὴν ἀχριβέστερον τεχνολογητέον καὶ αὐτήν" 

40 ἡ γὰρ μετάληψις γίνεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ" οὐ μέντοι περὶ 
ῥητοῦ τὴν ζήτησιν ἔχει, ὡς ἡ ἔγγραφος, ᾿ ἀλλὰ μόνου τοῦ 
γόμου γίνεται προβολῇ" οἷον νόμος τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖ- 
σϑαι" ἐνέπρησὲ Tig μετὰ μοιχοῦ τὴν οἰχίαν καὶ χρίγεταιξ 
ἐνταῦϑα γὰρ τὸν νόμον προβάλλεται xeÜ^ ὃν ἔδει χολά- 

45 ξεεν τὸν μοιχόν" ἀλλ᾽ οὔτι γε περὶ τὸν νόμον ἡ ζήτησιρ" 
ὁμολογεῖ γὰρ καὶ ὃ κατήγορος" μέμφεται δὲ μόνον τὸν 

τρόπον , ὅτι οὐχ οὕτως ἔδει χολάζειν" καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 
γίνεται 7 μεταλ mpi ἐκ τῶν περιστατιιῶν, ὅτ᾽ ἂν ἢ 

πρόσωπον, ἢ πρᾶγμα, ἢ τρόπον, ἢ χρόνον, ἢ τόπον, ἢ 
40 αἰτίαν μεταλαμβάνοντες ἐγχαλοῦμενς πρόσωπον μὲν ὡς 

ἐπὶ τοῦ τὴν μοιχευομένην ἀνελόντος μητέρα" πρᾶγμα δὲ 
ὡς ἐπὶ τῆς ἱερείας τῆς μυούσης τὸν τύραννον xal amos 
κτεινάσης᾽" δὺ γὰρ ἐχρῆν ἀποχτεῖναι, τὸ πρᾶγμα γὰρ ut 
ταλαμβάνοντες ἐγκαλοῦμεν" ἐν τούτῳ δὲ τῷ ξητήματι 

25 xai ἀπ τοῦ προσώπου γίνεται μετάληψιρ“ οὐ ydp ἐξῆν 
᾿ἑέρειαν οὖσαν ἀποχτεῖναι, καὶ ἀπὸ τοῦ zoovov* παρὰ 
γὰρ τὸν καιρὸν τῆς μυήσεως" xol ἀπὸ τόπου" iv ἱερῷ 
γὰρ ἀϑέμιτον φόνος" τρόπον δὲ, wg ἐπὶ τοῦ καταφλέ 
ξαντος σὺν TQ μοιχῷ τὴν οἰχίαν" ὁ τρόπος γὰρ ἐνταῦ- 

80 ϑα μέμφεται τῆς τιμωρίας" τόπον δὲ καὶ χρόνον, ὡς 
ἐφ᾽ οὗ ὁ τεχνικὸς παρατίϑεται ὑποδείγματος" καὶ ἐν 

ταύτῃ γὰρ τῇ μεταλήψει. φημὶ ὃ κατήγορος προβαλλεταί 
τι τῶν τοιούτων, xaO. ἣν ἡ στάσις γίνεται" αἰείαν δὲ ὡς 

) ἐπὶ 
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. ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν μοιχὸν ἢ χρήμασιν ἢ ϑανάτῳ 

ζημιοῦσϑαι" εὑρων᾽ τις μοιχὸν χρήμασιν αὐτὸν ἐζημίωσεν" 

εἰλήφει παρ᾽ ἐχϑροῦ αὐτοῦ διπλάσια, καὶ ὑπαντήσας 
αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἀπέῤῥιψε τὰ χρήματα καὶ ἀπέχτειγε xai 
χρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ αὐτία μεταλαμβάνεται, ὅτι 5 

ovx ἔδεε ἐπὶ χρήμασιν αὐτὸν ἀποχτεῖναι, δύναται δὲ καὶ 

ἀπὸ τοῦ χρόνου 'μεταληφϑῆναι. loríoy δὲ, ὡς ἕπταισα 
xci ἐνταῦϑα ὁ τεχνιχὸς ἐπειπὼν, ἐπὶ τῆς μεταλήψεως 
λέγω, ἀπαγωγὴν αὑτὴν εἰπὼν τῆς εὐθυδικίας παντελὴς 
γὰρ ovx ἔστιν ἐπα) "ay τῆς εὐθυδιχίας ἡ ἔγγραφος" &0- 

ἀλλ᾽ ἡ εὐϑυδικία ταύτης εἰσαγώγιμος, εἰ μὲν γὰρ ἐρεῖ, 

ὅτι διαβολὴ γίνεταν ἀπ᾽ ἀρχῆς τῆς εὐθυδιχίας, εὐθὺς 
γὰρ ἐν ἀρχὴ ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν χαταφεύγεε, 
τοῦτο ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς, ὅτι καὶ ἐν ἀντιλήψει συμβαίνει, 
καὶ ἐν στοχασμῷ᾽ ἐρεῖ γὰρ κἀκεῖ ὁ φεύγων, ἐπ᾽ ἐξου- 15 
σίας αὐτῷ εἶναι τὸ 4 παρεστάναι" oi καϑ' ὅλου ἐν οἷς 
τί ἐστι τῶν περιστατικῶν, διαβολὴ ἐστε τοῦ ἀγῶνος" 

οὐ μὴν διὰ "τοῦτο ἀπαγωγή " ἐστι τῆς εὐθυδικίας τε- 
λεία" ἀμέλει αὐτὸς ὃ τεχνικὸς ἐν τῇ διαιρέσει τῆς ἄντι- 
λήψεως πρῶτον χεφάλαιον θήσει τὰ μόρια τοῦ δικαίου 20 

χαὶ τὸ πρόσωπον, ἅπερ ἄμφω παραγραφικοῦ ταξιν. ἐπέ- 118 
ει, ἀλλ᾽ ovx ἤδη xal ἀἁπαγωγὴ ἔστι τῆς εὐθυδικίας" 

ἀλλ᾽ αὐδὲ τὸ ἐν στοχασμῷ παραγραφικὸν οὕτως, ἀλλὰ 
μόνον διαβολὴ τοῦ ἀγῶνος. Τί οὖν ἴσως" ἐρεῖ τις μετά- 
ληψις ἀντιλήψεως διαφρέρει, εἴγε καὶ ἐν. ἀντιλήψει .O 25 

φεύγων᾽ τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐν μεταλήψει; 
φαμὲν ov», ὅτι ἐν μὲν ἀντιλήϊψει, οὐ πάντη ὡμολόγηται : 

ἡ ἐξουσία, ἀλλ᾽ ἀμφισβητεῖται, ταύτῃ xci 0 κατήγορος 

πολὺς ἄνω xoci χάτω ἐχβάλλειν ταύτην πειρώμενος" ἐν 
δὲ τῇ μεταλήψει ὁ κατήγορος τῷ φεύγοντι παραχωρῶν 30 
τῆς ἐξουσίας, ἀπό τινος τῶν περιστατιχῶν ἐνίσταται xai 

τούτῳ πρὸς αὑτὸν διαμαχεται" ἔτι xáxtiyo ἂν τις εἴποι 

4 Ald. τῷ. 5. Ald, ἀπολογή. | 
Rhetor. IV. | 19 EM 

ὴ 
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διάφορον, ὅτε ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀπὸ τοῦ παϑόντος 
πειρᾶται ποιεῖν τὴν ἀντίῤῥησιν, λέγων μὴ ἐξεῖναι τρισα 

αριστέα. φονεύειν" ἐν δὲ μεταλήψει πρὸς τὸν δράσαν- 
τα μόνον ἀγωνίζεται, λέγων οὗ κατὰ τὸ δέον πεποιηκέ- 

5 γαι, τοὐναντίον ὁμολογῶν ἀξίως τὸν παϑόντα ὑπομεμενη- 

κέναι τὴν κόλασιν" ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ κατὰ τὴν 

ἑέρειαν, ἢ μυοῦσα τὸν τύραννον ἀπέχτεινδ καὶ κρίνεται 
φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ὃ κατήγορος, ὅτι μὲν αὐτῇ οὐ δί- 
δωσι τὴν ἐξουσίαν ὃ νόμος, ἐναντιοῦται, οὐδ᾽ ὅτι οὐχ 

40 ἦν ἄξιος ἀναιρεϑῆναι ὁ τύραννος" τοῦτο δὲ μόνον μά- 
χεται- λέγων, οὐχ ἔδει ἱέρειαν οὖσαν, οὐχ ἔδει μυοῦσαν 
τὸν φόνον ἐργάσασϑαι- ἔτι καὶ τοῦτο διαφέρουσιν, ὅτε 

. ἐν μὲν ἀντιλήψει ἀχκόλουϑόν ἐστι τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς 
τῷ πεπραγμένῳ, ἐν δὲ τῇ μεταλήψεν ἕτερον τὸ ὄνομα 

45 τοῦ ἐγκλήματος" ἐν γὰρ τῷ ἀριστεῖ φόνου γεγονότος 
φόνος χρίνεται" ἐν ' δὲ τῇ μεταλήψει φόνου γεγονότος 
ἕτερον τὸ χρινόμενον" οὐ. γὰρ ὃ φόνος τῆς ἱερείας κα- 
τηγορεῖται, ἀλλὰ τὸ ἀπαίσιον. ἔτι κοινωνεῖ μετάληψις 
συλλογισμῷ' , ὡς ἐπὶ τούτου" μοιχόν τις λαβὼν ἀπέχτει- 

40 vtv οὕπω τοῦ τιμήματος τοῦ κατὰ τὸν μοιχὸν κειμένου, 

καὶ εἰσενεγχὼν νόμον ἐκύρωσεν ἐξεῖναι τὸν μοιχὸν ἀπο- 

κτιννύναι" πεφώραται προαποχτείνας καὶ χρίνεται" δοχεῖ. 

μὲν εἶναι συλλογισμὸς τῷ συλλογίζεσϑαι τὸν φεύγοντα" 
καὶ λέγειν μηδὲν διαφέρειν, εἴτα νῦν eive ἄλλοτε argjon- 

4εται, ὅτε ὁ νόμος δίδωσί μοι τὸ ἀναιρεῖν" ovx ἔστι δὲ, 
ἀλλὰ πολὺ διαφέρειν, xol γὰρ ἐν μὲν. τῷ συλλογισμῷ ὃ 
μὲν φεύγων τὸ ῥητὸν προβάλλεται" μετάληψις οὖν ἐστιν 

. ἀπὸ καιροῦ μεταλαμβανομένη" ἐντεῦϑεν δῆλον, ὡς ἡ μὲν 
παραγραφὴ. τελεία ἐστὶν ἐχβολὴ τοῦ ἀγῶνος, ἡ μέντοι 

so μετάληψις οὐκ ἔστι τελεία ἐχβολὴ τῆς εὐθυδικίας" καὶ 
τοῦτο ἀπὸ τοῦ Δημοσθένους παραγραφῶν φανερὸν, οὐ 
γὰρ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα, αλλὰ τὴν ζήτησιν ἔχουσε 
περὶ τοῦ εἰ δεῖ εἰσελθεῖν" διὸ καὶ ἀνειστρέφουσι τὸν 

* 
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ἀγῶνα" τὸν γὰρ φεύγοντα πρῶτον ποιοῦσε λέγοντα xol 
κατηγόρου τάξιν ἐπέχοντα" ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου 
Δημοσθένης φησί" προλαβὼν δέ μου διὰ τὸ πρότερος 

λέγειν παραγραφὴν ἀγωνίζεσθαι" ὡσαύτως καὶ «Αἰσχίνης 
ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου παραγραφικῷ ὄντι οὐ συγχωροῦσι δ 
τὸ πρᾶγμα᾽ εἰ δὲ ἡ μετάληψις συχχωρεῖ, οὐ τελεία ἐστὶν 
ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας, ἀλλ᾽ ὃ κατήγορος μεταλαμβά- 
90V τι τῶν. περιστατιχῶν πειρῶται τὸ ἐκ τοῦ νόμον 
συγχωρούμενον διαβάλλειν" διὸ καὶ μετάληψις ἐχληϑὴη 
xal τῇ παραγραφῆ συνήφϑη " ὡς γὰρ ἐκείνη ἐχβαάλλει 10 
τὴν εὐθυδικίαν éx τοῖ νόμου, οὕτω καὶ ἢ μετάληψις 

ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν διαβάλλει τὸ ἐκ τοῦ νόμου’ 
συγχωρηϑέν. 

Μαρκελλίνου. Ὅτι παραγραφὴ χαὶ ἡ ἄγραφος, 

σαφῶς ἐνταῦϑα ἐδήλωσεν, εἰπὼν κατὰ παραγραφὴν ἀπὸ 45 
(rov οὐκέτι δὲ περὶ δητὸν, ἐπειδὴ μὴ ἐσχύεν, δηλονότι 
τῷ ῥητῷ" ἢ γὰρ ἂν φανερῶς ἣν ἔγγραφος" ἐδήλωσε 

xci τὴν διαφορὰν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔγγραφον εἰπὼν, οὐκ 
ἔτι δὲ τὴν ζήτησιν περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει, ἀλλὰ τρόπον τι- 
γὰ παραγράφεται ἐχβάλλουσα τὴν ἐξουσίαν τῆς πραξεωρ᾽ 40 
κέχρηται μὲν γὰρ κἀνταῦϑα 0 φεύγων τῷ δητῷ᾽ ἀπο- 
στὰς δὲ ταχέως τοῦ ῥητοῦ ἐπὶ τὸ πρᾶγμα μετέρχεται" 
τοιγάρτοι καὶ ὃ χατήγορορ τὸ γεγενημένον κατὰ νόμὸν 
ὁμολογῶν γενέσϑαι ἕν τι τῶν περιστατικῶν αἰτιάσεται" 
ὥστε τὴν χρείαν μόνον ἐνταῦϑα παρεχόμενοι οὐκ ἐμμές- 25 
γομὲν αὐτῷ" ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἐνδιατρίβομεν 5 αὐτῷ ; 119 
τῷ ῥητῷ" τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ τὸ 
ῥητὸν ἄντιχρυς εἰς τὴν ἀπαγωγὴν τῆς εὐθυδικίας τείνει" 
διὸ xol τὴν πλείστην χορηγίαν ἔχοντες ἐξ αὐτοῦ εἰχότως 
ἐνδιατρίβομεν αὐτῷ ἀγωνιζόμενοι" ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ 30 
τοιοῦτον μὲν οὐδὲν ἔχομεν τοῦ πεπραγμένου παρὰ τοῦ 

6 Ald. διατρέβομεν. 
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νόμου; ἐκ δὲ τῶν παραδειγμάτων ἔσται φανερὸν τὸ ci- 
ρημένον᾽ δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἶναι" ὁρᾷς ὅτε 
«paveQug 0 νόμος ἀναιρεῖ τὴν χρίσίν" τῆς ἀγράφου πα- 

ράδειγμα" ἱέρεια nvoUutvov ἀπέχτεινε τύραννον, καὶ φεύ- 
b yn ἀσεβείας " μὴ ἄντιχρυς ὃ νόμος ἐνταῦϑα πρὸς τὴν 
κρίσιν ἐναντιούμενος φαίνεται; τοῦ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὸν 
τύραννον τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται" οὐ μὴν μὴ κρίνε- 

σϑαι τὸν ἐν. ἱερῷ φονεύσαντα. χεκώλυχεν" καὶ ἄλλως" 
ἡ μὲν ἔγγραφος τοῦ ἑνὸς ἔχοντος τὸ ῥητὸν τὴν διάνοιαν 

“0 παρέχει τῷ ἐναντίῳ, ὥστε μερίζονται ὁ μὲν τὸ ῥητόν, 

ὁ δὲ τὴν διάνοιαν. ἐν δὲ μεταλήψει μόνον ἐστὶ τὸ ῥη- 
τὸν, τοῦ ἁπαξ χρωμένου εἴτε τοῦ φεύγοντος eft toU χα- 
τηγόρου" ovx ἔτι δὲ ἔχει τούτου τὴν διάνοιαν TO ἐναν- 
τίον, ἀλλὰ καὶ συνομολογεῖ ὅτι ἔξεστιν, αἰτιᾶται δὲ ἀπό 

45 τινος τῶν περιστατιχῶν᾽ εἴ τις δὲ ζητοίῃ, τί διαςρέρει τῶν 

νομιχῶν ἡ ἔγγραφος, λεκτέον, ὅτι ἐχεῖ μόν ἐστιν ἢ ζήτη- 

σις, el χατὰ νόμον τὸ πραχϑέν᾽ ἐνταῦϑα δὲ εἰ δεῖ ὅλως 
εἰσελθεῖν τὸν ἀγῶνα" ζητητέον δὲ ἐπειδὴ καὶ τελείαν εἷ- 

πὲν εἶναι παραγραφὴν ἐν τὸϊς ἑξῆς, ποία μὲν τελεία, 

20 ποία δὲ ἀτελής" οἱ μὲν οὖν τὴν ἄγραφον εἰρήκασιν ἀτε- 

Aj, ἐπειδὴ ἄῤχεται ἀπὸ ῥητοῦ, οὐχ ἐχβάλλει δὲ χρφίσιν" 

τελείαν δὲ τὴν ἔγγραφον" ἀλλὰ λέγομεν,’ οὐ περὶ τοῦ 
ἀγράφου γῦν ὃ λόγος" ἔτι τοίνυν παραγραφὴ τελεία 7) 
παντελῶς ἐχβαλλουσα τὴν εὐθυδικίαν ὡς οὐχ εἰδαγώχγι- 

35 μον, ὡς ὁ πλούσιορ᾽ ἀτελὴς δὲ ἡ μὴ ἐχβάλλουσα μὲν, 

αἰτιωμένη δὲ πρόσωπον ὡς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου" οὗ 
γὰρ ἐκβάλλει. χαϑόλου τὴν χρίσιν" ἀλλὰ τὸ πρόσωπον 

αἰτιᾶται, Oti ὅοιε οὐ προσήκει κατηγορεῖν μοῦ, ἀμέλει 

πρὸς Δημοσϑένην ἀπελογήσατο" τινὲς δὲ παράδειγ μα εἰ- 

30 ρήχασι τῆς ἀγράφου μεταλήψεως ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, 

ἐπειδὴ εἰρήκαμεν, ὅτε γίνεται σπανίως μετάληψις ἀπὸ 

7 τὴν διάνοιαν --- ὃ μὲν τὸ ῥητὸν Ald. om. 
I 

-— 
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τοῦ φεύγοντος, τοιοῦτο" νόμος, τὸν βιασάμενον χόρην 
᾿4ϑήνησι χιλίας διδόναι" καὶ νόμος ἐν «αχεδαίμονι τὸν 
βιασάμενον ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" βιασάμενάς τις ̓ ᾿ϑήνησι 
χατέβαζε τὰς χιλίας" ἐπανελϑὼν εἰς. “Ἀακεδαίμονα κρί- 
ψεται χατὰ TOM ἐχεῖ νόμην " xal παραγράφεται ἀπὸ τό- ὅ 

που ὁ φεύγων. | | 

Τὰς uiv οὖν λεγομένας στάσεις οὕτως ἐπιγνωσύμεϑα᾽ περὶ δὲ τῆς 
καϑ᾽ ἑκάστην διαιρέσεως ἤδη λεκτέον" εἰδέναι μέντοι χρὴ ὡς τὰ 

περὶ στοχασμοῦ λεχϑησόμενα, περὶ οὗ δὴ πρῶτον ἀναγκαίως λελέξε- 

ται, σχεδὸν εἰς ἅπαντα Ἐ συντελεῖ τὰ μετὰ ταῦτα, διὸ καὶ 40 

P». εἰκότως μακρότερα ἔαται, 

“Συριανοῦ καὶ “Σωπάτρου. “ἔφαμεν 705 ὅτε 
τὰς στάσεις λεγομένας φησὶν ἤτοι διὰ τὸ πολυώνυμον" 
οἱ μὲν γὰρ στάσεις αὑτὰς καλοῦσιν" οἱ δὲ γενιχὰ προ- 

βλήματα" οἱ δὲ περιέχοντα, ὡς περιεχτικὰ τῶν οἰχείων 45 

κεφαλαίων" εἴγε καὶ περιεχόμενα, ὡς ἔφαμεν τὰ χειρά- 

λαια, ἢ ἀντὶ τὰς πολυϑρυλήτους, δοὺς, δὲ μέϑοδον πρὸς 

ἐπίγνωσιν τῶν στάσεων ἐπισφραγίζεται βεβαιῶν αὐτοῦ 
τὴν διδασχαλίαν, ὡς πάντως οὕτως ἔνε χαὶ, QUx ἄλλως 

ἐπιγνῶναι αὐτάς" ἐπιδημαίνεταε δὲ xol, ὡς διὰ τοῦτο 30 

πρῶτον περὶ στοχασμοῦ διαλήψεται, διότι οὐ μόνον αὖ- 
τὸς σχεδὸν sig πάσας ἐμπίπτει τὰς στάσεις, ἀλλ᾽ ὅτι xai 

τὰ" χεράλαια τοῦ στοχασμοῦ σχεδὸν εἰς 2 ἁπάσας τὰς 
ἄλλας συντελεῖ στάσεις" ὥσπερ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς axo τέ- 
λους, ἀντίληψις, μετάληψις, ποιότης. ᾿ 25 

Μαρκελλίνου. Καλὼς προσέϑηχε τὸ ἀναγκαίως" 
σημειωτέον δὲ, ὅτι αὐτὸς μὲν προστίϑησι τὴν αἰτίαν τοῦ 

προτάξαι τὸν στοχασμὸν διὰ τὸ ἐμπίπτειν qoi παντα- 
χοῦ xal ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν" OUX ἀχριβὴς δὲ ἡ αἰτία, 
εἰ καὶ πιϑανή" ov γὰρ μόνος στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν 30 

1 Ald. "xavtog. 2 Ald. εἰ. 



l 

2906 € . — ZXOAIAM E 
εαῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλὰ xol δριχὸν χαὶ ἀντιστατιχόν 
πολλάχις ἐν ταῖς ἄλλαις εὑρίσχεται" ἄμεινον οὖν διὰ 

120 τὸ τὴν οὐσίαν φύσει προτέραν εἶναι τῇ τάξει, περὶ ἧς 
iv στοχασμῷ ἡ ζήτησιρ ταύτης γὰρ μὴ γενομένης φα- 

L νερᾶς οὐχ ἔχεν τὰ ἄλλα χώραν, οὔτε ἡ ἰδιότης, οὔτε 
ἡ ποιότης. ^ 

Περὶ στοχασμ οὔ, 

«Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. "Enaó περὶ τὴς | 
μεϑόδου τῶν στάσεων ἀρχούντως διελέχϑημεν, ἀναγχαῖον 

4 Ven, ΜΜινουχιανὸς μὲν οὖν πρῶτος τῶν καϑ' ἑαυτὸν τεχνο- 

γράφων «y εἶναί φησι τὰς στάσεις, τὴν μετάληψιν διπλῆν μὲν εἶναι 
λέγων, ὡς μίαν δὲ αὐτὴν ἐξετάζων" «Ἑρμογένης δὲ καὶ Μητροφάνηρ 
Ó Πλατωνικὺς, ὃ τούτου ἐξηγητὴς , Evayógag τὸ καὶ Ἀκύλας οἷ 9 

λόσοφοι ιὖ λέγουσιν αὐτὰς, τὴν μετάληψιν εἰς δύο διαιροῦντες στά- 

σεις, παραγραφικήν τὸ καὶ μετάληψιν" καὶ τὸν μὲν στοχασμὸν πε- 

οἱ οὐσίας ἔχειν φασὶ τὴν ζήτησιν, ἐναντίως ᾿Αριστοτέλει" ἐκεῖνος 
γὰρ τὸν ὅρον περὶ οὐσίας ἔχειν φησὶ τὴν ζήτησιν" ζητεῖσθαι γὰρ ἐν 
αὐτῷ, εἰ οὗτός ἐστιν ὃ φονεὺς, ἢ ὃ τύραννος" τὸν δὲ ὕρον περὶ 
τοῦ, τί ἐστε τὸ κρινόμενον, ἱεροσυλία ἢ κλοπή" τὰς δὲ ἄλλας πλὴν 

τῆς μεταλήψεως ἀνάγουσιν ὑπὸ τὴν ποιότητα" τὴν γὰρ. ποιότητα εἶς 

πράγματα καὶ ῥητὰ τέμνοντες, τὴν μὲν meg τὰ ῥητὰ ἀσχολουμένην 

τὰς τέσσαρας νομικὰς στάσεις ἐργάζεσϑαί φασιν" τὴν δὲ περὶ πρά- 

γματα τέμνουσιν εἷς δύο χρόνους, μέλλοντα καὶ παρεληλυϑότα᾽ καὶ 
τὴν μὲν περὶ τὰ μέλλοντα πραγματικήν φασι, τὴν δὲ περὸ τὰ παρε- 
ληλυϑότα δικαιολογίαν" ταύτην δὲ εἰς ἀνεύϑυνον καὶ ὑπεύϑυνον 
τέμνοντες ὑπὸ μὲν τὸ ἀγεύϑυνο» πρᾶγμα τὴν ἀντίληψιν ἀνάγουσιν" 
ὑπὸ δὲ τὸ ὑπεύϑυνὸν τὰς τέσσαρας ἀντιϑετικάς“ ἢ γὰρ εἰς &avró» 
ὠναδέχεται τὸ ἐπαγόμενον Ó φεύγων, ἢ εἴς τινα τῶν ἔξωθεν μεοϑί- 
σιησιν" κἂν μὲν εἰς ἑαυτὸν, ποιεῖ ἀντίστασιν" ἂν δὲ εἴς τινα τῶν 

ἔξωθεν, ἢ εἰς τὸν παϑόντα ἢ εἰς ἄλλον τινά" κἂν μὲν tig τὸν πα- 
, ϑόντα, ποιεῖ ἀντέγκλημα" ἂν δὲ εἰς ἄλλον τινὰ ἢ ὑπεύϑυνον ἢ ἀνεί- 

ϑυνον" κίν μὲν eig ὑπεύϑυνον noui μετάστασιν, ἂν δὲ εἰς &ytvOv- 
γον, συγγνώμην" ἐὰν δὲ τῶν μὲν προειρημένων μηδὲν ἢ ζητούμενον 
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xal περὶ τῶν ἑξῆς εἰπεῖν" εἰδέναι τοίνυν vor, ὡς δυο 
ταῦτα συνελθόντα ὃν τέλειον ἀπεργάξεται, τό τὸ ἀπο- 

μήτε, εἰ ἔστιν, μήτε ὁποῖόν τί ἐστι" περὶ δὲ εἰ χρὴ τὸν ἀγῶνα εἰσελ- 

ϑεῖν ἢ μὴ γίνεται μετάληψις, ἥπερ διαιρουμένη εἰς δύο τό τε ἔγγρα- 

φον καὶ τὸ ἄγραφον ποιεῖ ἑτέρας δύο στάσεις, τήν τὲ παραγραφὴν 

καὶ τὴν μετάληψιγ' μέχρὶ μὲν οὖν τῶν ἐνταῦῖϑα τοῖς “Ερμογένους 

ἀκολουϑητέον τεχνικώτατα καὶ σαφέστατα εἰρημένοις" ἐπειδὴ δὲ τοὺς 

τῶν στάσεων ὁρους ὑπογραφιχωτέρους μᾶλλον ἥπερ τελείως ἔχοντας 

ἀποδέδωκεν, ἀναγκαῖον ἂν εἴη πρὸς τὰ λοιπὰ τοὺς ἀρίστους φιλο- 

σόφους Evayógay τὸ καὶ ᾿Ακύλαν, μεταγενεστέρους μὲν ὄντας, ἐπι- 

στημονικώτατα δὲ περὶ τούτων διεξελϑόντας, συλλήπτορας ἡμῖν τῆς 

ἀκριβοὺς περὶ τῶν σιάσεων γνώσεως γίνεσθαι παρακαλεῖν. Τῶν 

τοίνυν στάσεων αἷ μέν εἰσιν λογικαὶ, αἷ δὲ vopixal* λογικαὶ μὲν 

ἐγνέα, στοχαυμὸς, ὅρος, πραγματικὴ, ἀγτίληψις, ἀντίστασις, &y- 

τέγχλημα, μετάστασις, συγγνώμη, μετάληψις. νομικαὶ πέντε" παρα- 

. γραφὴ, ζητὸν καὶ διάνοια, ἀντινομέα, συλλογισμὸς, ἀμφιβολία" 

πάλιν τῶν στάσεων oj μὲν ὑπὸ τὸ δικανικὸν ἀνάγονται, ai δὲ ὑπὸ 

τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικὸν, τὸ δὲ πανηγυρικὸν συνεπιπλέκετανι 

μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε τούτοις, ὑπ᾽ αὑτὸ δὲ μόνον οὐδὲ ula στάσις ἀνάγεται" 

ὑπὸ μὲν οὖν 10 δικανικὸν ἀνάγονται στοχασμὸς, ἀντίληψις, ἀντί- 

στασις, ἀντέγκλημα, μετάστασις, συγγνώμη" ὑπὸ δὲ τὸ δικανικὸν 

καὶ συμβουλευτικὸν, ὄρος, πραγματικὴ, ῥητὸν καὶ διάνοια, συλλο- 

γισμὸς, ἀμφιβολία, μετάληψις, παραγραφή" πάλιν τῶν στάσεων αἷ 

μὲν περὶ τὸν παρεληλυϑύτα συνίστανται, αἷ δὲ περὶ τὸν μέλλοντα, 
oí δὲ περὶ τὸν παρεληλυϑότα ἅμα καὶ μέλλοντα" περὶ δὲ τὸν dwe- 

στῶτα οὐδεμία συνίσταται στάσις. Περὶ μὲν οὖν τὸν παρεληλυϑό- 

τα αἷδε συνίστανται στάσεις, ὅρος, δικαιολογικαὶ, νομικαὶ πλὴν 
ἀμφιβολίας, μετάληψις, παραγραφή᾽" περὶ δὲ τὸν μέλλοντα πραγμα- , 
τιχή" περὶ δὲ τὸν παρεληλυϑότα καὶ μέλλοντα στοχασμὸς, ἄμφι- 
βολία. "Er τῶν στάσεων ai μὲν ἐκ τοῦ κατηγόρου γνωρίζονται" 
αἵ δὲ ἐκ τοῦ φεύγοντος" al δὲ ἐξ ἀμφοτέρων" ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ 

κατηγόρου μετάληψις, καὶ τῶν συλλογισμῶν ἔνιοι" ἀπὸ δὲ τοῦ φεύ- 
γοντος δικαιολογικαὶ, νομικαὶ, παραγραφή᾽" ἐκ δὲ ἀμφοτέρων, στο-- 
χασμὸς, ὅρος, πραγματική" ἐπειδὴ δὲ δύο ταῦτα συνελϑόντα ἕν 
τέλειον ἀπεργάζεται, τὸ rs ἀποδεικνύον καὶ τὸ ἀποδεικνύμενον" xoi 
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δεικνύον xoi τὸ ἀποδειχνύμενον" ἀλλὰ τὸ μὲν ἀποδει- 
χνύον αἱ στάσεις εἰσὶν, ἤτοι ἡ τέχνῃ" τὸ δὲ ἀποδειχνύ- 

πος μενον τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἡ στάσις, τουτέστο τὸ ζήτημα" 
λέγεται, δὲ καὶ τοῦτο πλεοναχῶς" οὗ μόνον γὰρ ζήτημα 

5 λέγεται, ἀλλὰ xoi πρόβλημα καὶ ὅρος καὶ ὑποϑέσις καὶ 
μελέτη καὶ πλάσμα καὶ γύμνασμα. ζήτημα μὲν διὰ τὴν 
ἐν αὐτῷ τοῦ δικαίου ζήτησιν"; πρόβλημα δὲ ἀπὸ τοῦ 
προβάλλεσθαι. πρὸς διάγνωσιν τῆς ἐν αὐτῷ στάσεως" 
ὅρος δὲ ἀπὸ τοῦ περιγράφειν καὶ προορίξειν τινὰ ὑπό- 

v 40 ϑεσιν" ὑπόϑεσις δὲ ἀπὸ τοῦ ὑποτίϑεσϑαι πρᾶγμά τι ? 

γεγονὸς ἐκ προσώπου" μελέτῃ δὲ διότι οὐκ ἄνευ τινὸς 
συνεχοῦς ἀσχήσεως ἡ περὶ τοὺς ῥητοριχοὺς λόγους ἐπι- 
στήμη προσγίνεται ἀνθρώπῳ ὡς καὶ τῶν ἄλλων ἕχα- 
στον" πλάσμα δὲ xci γύμνασμα, ἀπὸ τοῦ καὶ πράγμα- 

15 τὸς ἀληθοῦς μὴ ὑποκειμένου, γυμνασίας δὲ 3 ἕνεχα μό- 

νης διαπλάττειν τινὰς ὑποϑέσεις" ἄξιον δὲ xol τὸ yorn- 
σιμον τῆς περὶ τῶν στάσεων μεθόδου χατανοήσαντας, 
οὕτως ἐπὶ τὴν ἑχάστης χωρῆσαι διαίρεσιν" τὸ γάρ τοῦ 
τὰς * ἀπείρους παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἀποδείξεις εἰς δέχα 

20 τέσσαρας μόνας 5 ἀγᾳγεῖν προτάσειρ, φημὴ δὴ τὰς στά- 

τὸ μὲν ἀποδεικτικὸν αἷ στάσεις εἰσὶν, τὸ δὲ ἀποδεικνύμενον τὸ πρᾶ- 

γμα, περὶ οὗ 5| στάσις, τουτέστιν τὸ ζήτημα. 

Τὰ ἀρκοῦντα περὶ τῶν στάσεων διαλεχϑέντες ἤδη, καὶ περὶ 
τῆς πολυωνυμίας τῶν ζητημάτων διεξέλθωμεν. Καλοῖσι γὰρ αὐτὸ 

οἱ μὲν ζήτημα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τοῦ δικαίου ζήτησιν, οἱ δὲ πρόβλη- 

μα ἀπὸ τοῦ προβάλλευϑαι πρὸς διάγνωσιν τῆς ἐν αὑτῷ στάσεως" 
οἱ δὲ ρον, παρὰ τοῦ περιγράφειν κἀὶ περισρίζειν τινὰ ὑπ᾽ ὄψεσι" 
oí δὲ ὑχύϑεσιν, ἀπὸ τοῦ ὑποτίϑεσθαι πρᾶγμά τι γεγονὸς ἐκ προ-- 
σώπου" οἷ δὲ μελέτην, διότι οὐκ ἄνευ τινὸς συνεχοῦς ἀσχήσεως 3j 

περὲ τοὺς. ῥητορικοὺς λόγους ἐπιστήμη προςγίνεταν ἀνθρώποις, ὡς 
καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. oi δὲ πλάσμα καὶ γύμνασμα κ. το λ. 

2 Ald. πράγματ. δ. δὲ Ven. om. 4 Ald. et Par. τοὺς. 
ig Par. superscriptum est a. Ven. τὰς. 5 Ald. μόνως. Pat. 

μόνας. Ven. μύνας γενικὰς ἀναγαγεῖν. 
- 

* 
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σεις, OU πόῤῥω τινὸς διαιρετικῆς ἐστε φιλοσοφίας" ὥσπερ 
γὰρ "oyvrag ὁ Πυϑαγώρειος xoci μετ᾽ αὐτὸν ὃ δαιμό- 
νεὸς $ “Αριστοτέλης ϑαύματος ἄξιοι ὑπὸ τὰς δέχα κατη- 
γορέεας τὰς ἀπείρους λέξεις ἀνενεγχόντες, οὕτως ἐπαίνου 

ἀξίους ἡγητέον, ὡς μιχρὰ μεχάλοις εἰχάσαι, τοὺς πᾶσαν 5 

ῥητορικὴν δικαιολογίαν ἀριϑμῷ δεχατεσσάρων ὃ ὁρίσαν- 
τας ? στάσδων᾽ χρήσιμον δὲ xol τοῦτο" διὰ γὰρ τῆς 

τούτων ἐπιγνώφεως τοῖς τε προσήχουσι κεφαλαίοις ἐν 

ἑκάστῃ 15 χρησόμεϑα᾽" καὶ τῶν οἰχείων ἔχάστης Ἶ: εὐπορή- 
σομεν νοημἄτων καὶ σύγχυσιν οὐδειιίαν ἐργασόμεϑα, τοῖς 10 
στοχαστιχοῖς ἐν ὅρῳ χεχρημένοι, ἢ 15 τοῖς ὁρικοῖς ἐν 

στραγματιχῇ» ἀλλὰ τὰ προσεχῆ νοήματα ζητήσομεν ἐν 
ἑκάστῃ, τὰ δὲ παντελῶς ἀπάδοντα διαγράψομεν" καὶ 
γὰρ ᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς ῥητορικαῖς τέχναις πρὸς τέσ- 

σαρα ταῦτα γρήσιμον εἶναί φησι τὴν δητορικὴν καὶ τὰς 15 
δε αὑτῆς ἀποδείξεις" πρῶτον μὲν πρὸς τὴν τῶν ἀλη- 
ϑῶν xal διχαίων ἐν τοῖς πολιτικοῖς πράμασιν ἐπίγνω- 
σιν" ὡς *? xoi Πλάτων φησὶν ἐν Φαίδρῳ" ῥήτορος μὲν 
γὰρ ἔργον τὸ τἀληϑὴ λέγειν, δικαστῶν δὲ γε σωφρόνων 

τὸ τὰ δίχαια λέγειν" δεύτερον δὲ τὸ διὰ τῶν χοινῶν χαὶ 20 
πιϑανῶν λόγων πείϑειν τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν 
ἐπιστημονικῶν, ὡς 15 ἐπαΐειν παντελῶς ἀδυνατοῦσιν τρί- 

τον τὸ 6 πρὸς τὰ ἀντικείμενα δύνασϑαι διὰ λόγων βοη- 

ϑεῖν ἑαυτοῖς" τέταρτον τὸ πᾶσαν ἐν λόγοις tugotav, 7 

ἥτις πρὸς ἅπασαν ἐπιστήμην χρήσιμος, ix ταύτης ἡμῖν 25 
σιεριγίνεσθαι" ὅϑεν καὶ ᾿Δριστοτέλης ἐν ταῖς δειλεναῖς 

προόδοις τῶν ἑταίρων ῥητοριχὰ προβλήματα μελετᾷν αὖ- 

3 

6 Ven. "4gigrot, ὃ ϑαυμάσιος ὑπὸ τὰς δ. x; τ. a, À. ἄνενεγ- 

κών. 7 Ven. ἐπαίνων. 8 Ven, δέκα xai τεσ΄. 9 Ald. 

ὡρίσαντας. 10 Ven. add. στάσει. 11 ἑκάστης Ven. om. 

12 ἢ Ven. om. 15 Ven. εἴγε. 44 Ven. ἀληϑῆ. 15 ὡς 
᾿ * - - » 

Ven.om. [ὃ τὸ Ven.om, 47 Ven. εὔροιαν». Ald. Par. tivrotuv. 

N 
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τοὺς χατηνάγχαζε, 59 δύο τέχνας φάσχων εἶναι τοῦ 
σείϑειν ἐν λόγοις, ῥητορικὴν καὶ διαλεκτικὴν, τὴν μὲν 
ἐν τῷ λέγειν ἀποτάδην, 19 διαλεκτικὴν δὲ ἐν τῷ διαλέ- 
γεσϑαι" xal συνεχῶς ἐπεβόα" 35 αἰσχρὸν σιωπᾷν, Too- 
δ χράτην ?* δὲ ἐὰν λέγειν" οἱ μὲν οὖν τῶν δειλινῶν ἀχροω- 

μενοι συνόδων, αἵ πρὸς ποὺς λοιποὺς ἐγύμναζον λόγους, 32 

ἐξωτεριχοὶ ἐκαλοῦντο" οἱ δὲ τῶν ἑωϑινῶν περὶ φιλοσο- 
φίαν λόγων ἀχροαματιχοί" 35 ὠνόμασται δὲ στοχασμὸς, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐπί τινα σχοπὸν εὐστόχως ἱέντων τὰ 

40 βέλη, καὶ γὰρ ἐνταῦϑα στοχαστιχοῖς τοῦ προχειμένου καὶ 
τοῖς ἐξ εἰχύότων λόγοις ὃ τε χατήγορος κατασχευάζει τὸ 
ἐπαγόμενον ἔγχλημα, καὶ ὃ φεύγων διωθεῖσθαι σπεύδει 
τὰς αἰτίας" δρίζεται ?* δὲ αὐτὸν Μινουχιανὸς μὲν οὕτως" 

48 Ven, παρεσκεύαζεν. 49 Ald. εἰποτάδην. Ven. ἀποτάδην, τὴν 

δὲ iy 1.0. 20 Ven.addit: τοῖς ἑταίροις κινῶν αὑτοὺς πρὸς τὴν τοῦ λέ- ᾿ 

yt» μελότην, 31 Ven. ᾿Ισοκράτη δ᾽. 22 Ven.loyovgom. 323 Ven. 

addit: Mivovxiayóg μὲν οὖν προτάττει τῶν ἄλλων στάσεων τὸν στο- 
λασμὸν, λέγων κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς φεύγουσιν, πρὸ πάσης ἄλλης 
δικαισλογίας ἐπὶ τὴν ἄρνησιν χωρεῖν ' Ζήνων δὲ καὶ “Ἑρμογένης καὶ 
Μητροφάνης, προτάτιουσι τῶν στάσεων τὰν στοχασμὸν, διότι ἐν 

πάσαιρ ταῖς λογικαῖς ἐμπίπτει στάσεσι. ταύτας δὲ πρὸ τῶν νομι- 

κῶν μελετητέον᾽" ᾿φρποκρατίων δὲ τῶν στάσεων. προτάττει τὴν παρα- 

γραφήν" διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ φεύγοντι, παραγράφεσϑαι πρῶ- 
τὸν τὸν ἀγῶνα, καὶ πολλὰ ποιεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν δίκην εἰσελϑ εἴν, 

ἔπειτα εὐθυνόμενος πρὸς ἄρνησιν ἰέναι, ὅπερ στοχασμοῖς προσήκει, 

Kogrovrog δὲ, τὴν ᾿ἀμφιβολέαν λέγων, δύο εἶναι ἐν ταῖς στάσεσιν 
ἀμφιβολίαρ'" "τὴν μὲν περὶ ῥητὰ, τὴν νομικὴν ἀμφιβολίαν, τὴν δὲ 

περὸ πράγματα τὴν στοχαστικήν" πρῶτα δὲ εἶναι τὰ ῥητὰ τῶν πρα- 
γμάτων" πρώτην ἄρα καὶ τὴν νομικὴν ἀμφιβολίαν τακτέον" Εὐαγό- 

ρας δὲ καὶ ᾿Ακίλας τὸν στοχασμὸν προτάττουσι, διότι τὴν περὶ τοῦ 

εἰ ἔστιν ἐπέχει ζήτησιν" ἐν παντὶ δὲ πράγματι, πρῶτον εἰ ἔστι ζη- 

τοῦμεν. δεύτερον τὸ τὶ ἐστι, τρίτον τὰ ὅποῖϊόν τὶ ἐστιν" ὠνόμασται 
δὲ στοχασμὸς x. τ, À. 84 Ven, Mirvovxiavóg μὲν ὡρίσατο, τὸν 
στοχασμὸν οὕτως, ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος * 

UH 
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στοχασμός ἐστιν ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπρρερομένου ἐγ- 
χλήματος, οὐκ εὖ δὲ ἔχει ὃ δρισμός" οὔτε γὰρ ἐχ γένους 

, ἐστὶ καὶ συστατιχῶν' διαφορῶν" καὶ πρὸς τούτῳ τὸ ag- 121 
ψεῖσϑαι TO ἐπιφερόμενον ἔγκλημα χοινόν ἐστι καὶ τῶν 
ἄλλων στάσεων" ἔτι δὲ οὗ παντὶ στοχασμῷ ἁρμόττει" 8 
ἐν γὰρ τοῖς συνεζευγμένοις στοχασμοῖς οὐχ ἕν τὸ ἐπιφε- 
ρόμενον ἔγκλημον. ἀλλὰ δύο, καὶ ὅτι τοῦ στοχασμοῦ ἐξ 
ἑχατέρου γνωριζομένου τῶν μερῶν, ἐκ μόνου τοῦ φεύγον- 
τος αὑτὸν ὡρίσατο, ἡ γὰρ ἄρνησις οἰκεία δῆλον ὅτι τοῖς 
φεύγουσιν. Ἑρμογένης δὲ xoi 35 Μητροφάνης οὕτως 10 

ὁρίζονται" 36 στοχασμός ἐστιν ἀδήλου ?7 πράγματος —— 
ἔλεγχος οὐσιώδηρ ἀπό τινος φανεροῦ σημείου" ἔχει δὲ 
καὶ 28 οὗτος ἀτελῶς ὃ δῤισμός" ὡς μήτε ix γένους καὶ 
συστάσεως ὑπάρχων 35 διαφορῶν" μήτε τῶν ἀγωνιζομέ- 

οὗ σφόδρα δὲ ὑγιῶς ὃ ὅρος ἔχει" οὔτε yàg ἐκ γένους ἐστὶ καὶ δια- 
φορῶν, ἅπερ τοῖς τελείως ἔχουσιν ὕροις προσεῖναι δεῖ, καὶ κοινόν 

ἐστι καὶ τῶν ἄλλων στάσεων τὸ ἀρνεῖσθαι τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα" 

ἔτε δὲ οὖδὲ παντὶ στοχασμῷ ἁρμόξει" ἐν γὰρ τοῖς συνεζευγμένοις 
στοχασμοῖς οὐχ ἕν ἐστι τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα ἀλλὰ δύο. Ἔτι γε 

pi, ὡς εἴρηται, τοῦ στοχασμοῦ ἐξ ἑκατέρων γνωριζομένου τῶν ut- 

ρῶν x. τ. À. 25 καὶ 'Ald, om. 26 Ald. ὡρίζονται, Ven. 

add. τὸν στοχασμὸν, contra omittit στοχασμός ἐστι. 27 Ald. 

ἀδήλον πραγμάτων. Par. ἀδήλων πραγμάτων. Ven, ἀδήλου πράγμα- 
τος. 28 Ven, οὕτως, omisso καί. 29 Ald, ὑπάρχει. . Ven. 
οὔτε yàg dx yévovg ἐστὶ καὶ διαφορῶν, οὔτε τῶν ἀγωνιζομένων Exá* 

τερα τὰ μέρη περιλαμβάνει, ἀλλ᾽ ἐναγτίως ἐπιχειρήσας τῷ Μινου- 

κιανῷ καὶ παρὰ τοῦξ διώκοντος δρισώμενος, οὐδεμίαν ἐν τῷ ὅρῳ 

τοῦ φεύγοντος ἐποιήσατο μνήμην᾽ à yàg οὐσιώδης ἔλεγχος μόνῳ τῷ 

πιατηγόρῳ πρεπώδης" ἔτι ys μὴν οὐδὲ πάντα στοχασμὸν ἐμπεριλαμο 

βάγει τῷ ὅρῳ" εἰσὶ γάρ τινες, οἵ τεχμήρια oUx ἔχουσιν, οὕς ἀτελεῖ ἢ, 
ἐκ πραγμάτων καλοῦσιν oi τεχνογράφοι, οἷον ἀσώτου πατὴρ agas 

vis (ἀφ. Cod, om.) γέγονε xoi κρίνεται ὁ ἄσωτος φόνου" ἐπὶ γὰρ 
τούτου καὶ τῶν παραπλησίων τεχμήριον οὐδὲν ἐναργὲς δείκνυται τοῦ; 

᾿ κρινομένον. “ιαφέρει δὲ τὸ τεκμήριον τοῦ. κρινομένου, ὅτι τὸ μὲν 

"- 

* 
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»oy ἑκάτερα τὰ μέρη περιλαμβάνων, ἀλλ᾽ ἐναντίως μὲν 
τῷ ΙΜΜινουκιανῷ ἐπιχειρῶν xoi ἀπὸ τοῦ διώχοντος. τὸν 
στοχασμὸν ὁριζόμενος" 0 γὰρ ἔλεγχος tO. κατηγόρῳ πρε-: 
᾿πώδης" τοῖς αὑτοῖς δὲ ἐχείνῳ περιπίπτων ἁμαρτήμασιν» 

δ οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει" εἰσὶ γάρ τι- 
' ytg οἵ τεκμήρια οὐχ ἔχουσι στοχασμοί" ovs καὶ ἀτελεῖς 

ix πραγμάτων χαλοῦμεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώταν" ἰστέον δὲ, 

ὅτι διαφέρει τεχμήριον τοῦ χρινομένου" τὸ μὲν yag ἀπο- 
δείχνυσι, τὸ τεχμήρμον τοῦ χρινομένου" τὸ μὲν γὰρ ἀπο- 

40 δείκνυσι, τὸ τεχμήριον" ἀποδείχνυται δὲ τὸ κρινόμενον" 
xci ὅτι τὸ μὲν στοχασμοῦ μόνου" τὸ κρινόμενον δὲ xai 

ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσιν" τὸ δὲ ἀνεύϑυνον μὲν 

εἶναι τὸ τεχμήριον, ἕτερον δὲ τι δι᾿ αὐτοῦ χρίνεσϑαι 
᾿ἔδιον μὲν στοχασμοῦ" οὐ παντὰς δέ" ἔνια γὰρ τῶν 

45 τεχμηρίων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, ὡς ἐπὶ τοῦ νέου πλαυσίου 
. τοῦ γήμαντος ?* ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ϑυγατέρα τυ- 

ράννου, xoi χρινομένου τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ὁρισμὸς 
δὲ αὐτοῦ τέλειος ἔχεν "1 οὕτω, στοχασμός ἐστε στάσις 
πολιτιχοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστέ 

20 τὸ χριμόμενον ἤτοι περὶ οὐσίας ?? τὴν ζήτησιν ἔχων" γέ- 

ἀποδείκνυσιν, τὸ δὲ ἀποδείκνυται, καὶ ὅτι τὰ μὲν κρινόμενον καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσι. τὸ δὲ τεχμήριον ἐπὶ μόνῳ τῷ στο- 

χασμῷ. "Iüiov δὲ στοχασμοῦ ἐστι μόνου τε καὶ παντὸς τὸ περὶ αὖ- 

σίας εἶναι τὴν ζήτησιν" τὸ δὲ ἀνεύϑυνον μὲν εἶναι τεκμήριον * ἕτο- 

ρον δὲ τι δι᾿ αὐτοῦ κρίνεσθαι, ἴδιον μὲν στοχασμοῦ, οὗ παντὰς δέ» 

ἔνια γὰρ τῶν τεκμηρίων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, ὡς ἐπὶ τοῦ νέον πλουσίου 

. τοῦ γήμαντος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ϑυγατέρα καὶ κρινομένοι τυ- 

ραννίδος ἐπιθέσεως" ὅρος δὲ αὐτοῦ τελείως ἔγων, Ó δὲ στοχασμός 

ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, περὶ τοῦ εἰ 

ἔστιν τὸ κρινύμενον τὴν ζήτησιν ἔχουσα" γένος μὲν οὖν τοῦ ὅρον 

ἐστὶν 3| στάσις, ὑπὸ γὰρ τὴν στάσιν καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἀνάγονταν 

ζητήσεις" τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραί" ἐπειδὴ γὰρ τῶν στάσεων x. τ. λ. 

30 Ald. et Par. γείμαγτος. 51 Ald. ἔχειν Par. ἔχων, posui ἔχει, 32 

Ald, περιουσίας. τ. 5. ἔχον. sed p. 302. 1. 1. περι οὐσίας ἔχον. Scripsi 
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4 “, ef ε “τς, ζ, 4 4 4 e yog γαρ τοῦ Opov ἐστὶν ἡ στασις" υπὸ γὰρ τὴν στάσιν 

xal mí ἄλλαι πᾶσαι ἀνάγονται ζητήσεις" τὰ δὲ λοιπὰ 
διαφοραί" ἐπεὶ γὰρ τῶν στάσεων αἱ μέν εἰσι μουσικαὶ, 
αἱ δὲ ἀριϑμητιχαὶ, αἱ δὲ πολιτικαὶ, προσϑεὶς τὸ "5 πο- 
λιτικοῦ πράγματος τῶν ἄλλων αὑτὴν ἐχώρισε ?* στάσεων" 

(A ὲ δὴ ^ À - , 1$ , 3 

παλιν ἐπειδὴ τῶν πολιτικῶν ζξητησεων αἱ μὲν εἰσι 

xaJ" ὅλου, αἱ δὲ μερικαὶ, προσϑεὶς τὸ ἐπὶ μέρους ἐχώ-- 

ρισεν αὐτὰς τῶν καϑόλου ἤτοι τῶν φιλοσόφων" 55 διὰ 

bis ἔχῳν. ' 33 Ven. τοῦ 84 Ald. ἐχώρησε, et paullo post ἐχώρησεν 

αὐτὰς Àld; et Ven; $5 Ald. et Par. ζητημάτων. Ven. ζη- 

τήσεων. . 586 ἤτοι τῶκ φιλοσόφων Ven, om,, sequentia exhibet 

ita: Τὸ δὲ τοῦ στοχασμοῦ ἴδιον προςϑεὶς τῶν ὁμογενῶν αὐτὸν 

χωρίζει στάσεων. Ἰὸ γὰρ περὶ οὐσίας εἶναι τὴν ζήτησιν, μόνῳ καὶ 

παντὶ, ὡς εἴρηται, στοχασμῷ ἁρμόζει. εἴδη δὲ τῶν στοχαστικῶν προ- 

βλημάτων ἐστὶ δέκα, τὰ μὲν γάρ ἔστιν ἅπλᾶ, τὰ δὲ σύνϑετα, καὶ 

ἅπλαὰ μὲν τέσσαρα. ἅἁπλοῦν τέλειον ἐκ προσώπων καὶ πραγμάτων, 

ἁπλοῦν ἀτελὲς ἐκ πραγμάτων" ἔσιι δὲ καὶ ἐν τοῖς ἁπλοῖς καὶ b 
καλούμενος τῆς γνώμης στοχασμὸς, ἐν & μόνη τοῦ δράσαντος 3j γνώ» 

μὴ δι᾽ ὅλου τοῦ προβλήματος ἐξετάξζεταν᾽" οἷον μητρυιὰ δύξασα μεν 

μηνέναι τὸν μὲν 'υἱὸν ἔτρωσε, τὸν δὲ πρόγονον ἀνεῖλε καὶ φεύγει 

φόνου. Τῶν δὲ συνθέτων ἀντεγκληματικὰ μέν ἐστι τρία, ἅ καὶ καα 
τὰ ἀμφισβήτησιν καλεῖται" συνεζευγμένα δὲ τρέα, ἀντεγκληματικὸς 

διπλοῦς τέλειος ἐκ προσώπων καὶ πραγμάτων" δι» 

πλοῦς, ἀτελὴς ἐκ προσώπων ἀντεγκληματικὸς΄ διπλοῦς ἀτελὴς ἐκ 

πραγμάτων" τῶν δὲ συνεζευγμένων ὃ μὲν τίς ἐστιν ἐμπίπτων, ὃ δὲ 

προκατασκευαζόμενος, ὃ δὲ συγκατασκχευαζύμενος" ἀπορήσειε δ᾽ ἄν 
τις, πῶς οἷόν τε κρίσιν ἐν δικαστηρίῳ συστῆναι, προσώπον ἢ πρά- 
γματος ἐκλείποντος" φαμὲν γοῦν, ὅτε τὸ μὲν πρόσωπον πάντη ἐκλεί-- 
πεῖν ἀδύνατον" τοῦ γὰρ δράσαντος μὴ ὑπόντος κατὰ τίνος ἐξοέσει 

ψῆφον ὃ διναστὴς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῶν προσώπων κινούμενα x&- 

φάλαια ἐκλείπει, ὅταν ἀόριστον πρόσωπον ἢ πάντη ἐξισάζον ἐν στο- 
χασμῷ παραλάβωμεν" διὰ τοῦτο ἀτελεῖς ἐκ προσώπων τοὺς TOLOU- 

τους καλοῦμεν στοχασμούς. Πάλιν τὸ 'πρᾶγμα διχῶς ob τεχνογράφοι 

καλοῦσιν τὸ τεκμήριον καὶ τὸ κρινόμενον" τὸ μὲν οὖν τεκμήριον 

i 
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δὲ τοῦ περὶ οὐσίας ἔχων τὴν ζήτησιν, τὴν ἰδιότητα τοῦ 
στοχασμοῦ παρέστησεν, ἥτις καὶ χωρίζει αὐτὴν τῶν ἄλλ» 

ἐκλείπει πολλάκις, τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα οὐδέποτε" διὰ γοῦν 
τὴν τοῦ τεκμηρίου ἔκλειψιν ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων καλοῦνται στο- 
χασμοὶ, κεφάλαια δὲ τοῦ στοχᾳσμοῦ εἶσιν ἐννέα " μετὰ τὰ προοίμια 

* 
xoi προκατάστασιν καὶ κατάστασιν" ταῦτα γὰρ κοινὰ πάντων ἐστὲ 
προβλημάτων τῶν ὑπὸ τὰς στάσας ἀναγομένων" ἔστι δὲ προκατά- 

. στασις μὲν λόγος ἐν βραχεῖ τὰ ἐν τῇ καγκστάσει μηϑλύων περιεχό- 

— 

μενα, ὡς καὶ ivo φησὶν ἐγ τῇ περὶ τῶν μερῶν τοῦ πολιτικοῦ 
λόγου τέχνῃ, ἔφοδος πρὸς τὰς ἀποδείξεις , Οἷον ἐν τῷ κατὰ Mti 

δίου" βούλομαι δὲ ἕκαστον ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὧν πέπονθα ἐπιδείξας, καὶ 
περὶ τῶν πληγῶν εἰπεῖν, ἂφ. τὸ τελευταῖον προσενέτεινὲ pot: ἕν γὰρ 
οὐδέν ἐστιν, ἐφ᾽ ᾧ τῶν πεπραγμένων οὗ δίκαιος ὧν ἀπολωλέναι 
φατγήσεται. Κατάστασις δέ ἐστι λόγος πρὸς τῷ πράγματι συμφέ- 
go» καϑιστὰς τὴν διήγησιν, καὶ τὰ ἐμπίπτοντα προαναιρῶν τῆς τῶν 
ἀκουόντων ἐννοίας διαφέρει δὲ διηγήσεως, ὅτι 3 μὲν ψιλὴν ἔχϑεσιν 
ἔχει τῶν πραγμάτων, 5 δὲ τῶν ts πρὸ τοῦ πράγματος ἔνια συμ- 
περιλαμβάνει, καὶ τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα, καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα οὗ 
πάγτως γέγονεν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν αὐτοῖς δοκῇ συμφέρειν ἀφηγεῖται" τὰ 
μὲν ὅτε μάμοστα συστέλλονσα, τὰ . δὲ πλατύγουσα, ἔνια δὲ καὶ 
πρὸς τὸ μεῖζον ἐξαίρουσα" καὶ γὰρ ̓Ισοκράτης ἐν τῇ ἐέχνῃ φησὶν , 
ὡς é τῇ διηγήσει λεκτέον τό τε πρᾶγμα καὶ τὸ πρὸ τοῦ πράγμα- 
τος, καὶ τὰ μετὰ τὸ πρᾶγμα" καὶ τὰς διανοίας, οἷς ἑκάτερος τῶν 
ἀγωνιζομένων χρώμενος τόδε τι πέπραχε. Χαταστάσεων δὲ τρόπους 
"Ayiyue φησὶν δωδεκα" ἢ γὰρ τὴν ἑαυτῶν διάνοιαν ἐξετάζομεν" ἢ 
τὴ» τῶν ἀκουόντων, ἢ τὴν τῶν ἀντιδίκων, E ἀντιπίπτον à «ναιροῦμεν, 
ἢ προσυστάσει χρώμεϑα, ἢ προδιαβολῇ, ἢ ἢ προδιορισμῷ, ἢ ἀντεξε. 
τάσει τῶν προτέρων καὶ τῶν γῦν᾽ ἢ τὸ πρῶτον κεφάλαιον καταστα.--: 
τιχῶς εἰσάγομεν, τουτέστιν ἀφηγηματικῶς καὶ ἀνηπλωμένως " ἢ μέ- 
θος κεφαλαίου ἀπολωβόντες εἰσάγομεν καταστατικῶς, ἢ τρόπους ̓  
παρεισφέρομεν" τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχηματισμένοις ἁρμόσει 
τῶν ζητημάτων" ἢ ἐπαγγελίᾳ χρώμενοι τὴν κατάστασιν ἐργασόμεϑα, 
μετὰ δὲ ταῦτα κεφάλαια στοχαστικά ἐστι τάδε" "παραγραφικὸν, 
ἐλέγχων ἀπαίτησις, βούλησις, δύναμις, ἀπ᾽ ἄρχὴης ἄχρι τέλους; 
χρᾶμα, ἀντίληψις, μετάληψις, πιϑαγὴ ἀπολογία" τούτων δὲ τῶν 

- 
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λων στάσεων" εἰσὶ δὲ χεφάλαια τοῦ στοχασμοῦ, ὡς καὶ 
αὐτὸς ἐπισημαίνεται “Ἑρμογένης, ἐννέα" 7 γὰρ ποιότης 
ποινὴ" τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ προσώπου χρίνεται, 
τὰ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων ποιότητος, τὰ δὲ ἔξωϑεν 

ἔχει τὴν σύστασιν" ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ προσώπου" βούλη- δ᾽ 

σις καὶ δύναμιφ" διόπερ ἐν τοῖς ix προσώπων ἀτελέσι 
στοχασμοῖς καὶ ταῦτα ἐκλείπει" ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" ἔξωθεν δὲ ἐμπίπτουσι δύο, πα- 
ραγραφικὸν xoà ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἅπερ κοινά ἐστιν 

ἀμφοῖν τοῦ τὸ προσώπου καὶ τοῦ πράγματος" πάλιν 
τούτων τῶν χδφαλαίων τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ 
δὲ τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ χοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν κατηγό- 
ρου δύο, ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάληψις, τοῦ δὲ φεύ- 
γοντος, στέντε" ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς βοηϑουμένου τῆς τέχνης 
καὶ τὸ φοβερὸν τῆς κατηγορίας. τῷ πολυτρόπῳ τῆς ἀπο- 48 

λογίας ἐκκρούοντος, ἔστι δὲ τάδε" παραγραφιχὸν , ἐλέγε 
χων ἀπαίτησις, ἀντίληψις, χρῶμα, ᾿ πιϑανὴ ἀπολογία" 

κοινὰ δὲ ἀμφοῖν χεφάλαια, βούλησις καὶ δύναμις" 57 

κεφαλαίων τὰ μὲν ἐκ τοῦ προσώπου λαμβάνεται, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν 

πραγμάτων ποιότητος, τὰ δὲ ἔξωθεν ἔχει τὴν σύστασιν. "Anó μὲν 
οὖν τοῦ προσώπου βούλησις καὶ δύναμις κινεῖται, διόπερ ἐν τοῖς 
ἀτελέσιν ἐκ προσώπων στοχασμοῖς ἢ τε βούλησις ἢ δύναμις ἐκλεί- 
σπει᾿ ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις 

. εἰ ἐμπίπτοι, μετάληψις , χρῶμα, πιϑανὴ ἀπολογία" ἅπερ ἐν τοῖς 

ἀτελέσιν ἐκ πραγμάτων ἐκλείπει" ἔξωϑεν δὲ ἐμπίπτουσι δύο, παρα- 

γφαφικὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαΐτησις. Sequitur tit. Στοχασεικὰ χεφά- 

λαια ἐννέα. -—— — — Στοχαστικὸν κεφάλαιον πρῶτον. Πάλιν τῶν 

κεφαλαίων τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος x. T. À. 
37 Ven. addit: τὸ μὲν οὖν παραγραφικὸν ὠνόμασται μὲν ἀπὸ 
τοῦ παραγράφειν καὶ ἐκβάλλειν τὴν γραφὴν, εἰ γὰρ γράψασϑαι τὸ 
κατηγορῆσαι, καὶ τὸ ἐκβάλλειν τὴν κατηγορίαν παραγράφεσθαι εἶ- 

κότως καλεῖται, καὶ παραγραφικὸν τὸ κεφάλαιον. ᾿Εμπίπτει δὲ 
κατὰ πόντε τρόπους, κατὰ τὸ λεῖπον, κατὰ τὸ περιττεῦον, κατὰ τὸ 

ἀπὸ χρόνου; ἀφ᾽ ὧν ἄλλοι ἐποίησαν, ἐφ᾽ οἷς ἔδει τιμᾶσϑαι, dni ᾿ 
Δ , 

4 
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, l ΄ῳ ΄ , προτέταχται δὲ ὃ στοχασμὸς, ἤτοι ὅτε φυσικῶς ἐν πά- 
σαις ἐμπίπτει ταῖς στάσεσι ταῖς τε γνομιχαῖς καὶ λογι- 

χαῖς" 

τούτοις δὲ εὐθύνεσθαι. Κατὰ μὲν τὸ λεῖπον, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" ἀσώς-. 
του πατὴρ ἀφανὴς γέγονε καὶ φόνου φεύγει ὃ ἄσωτος" ἐρεῖ γὰρ ὡς 
χρὴ πρότερον ἐμφανὴ γενέσθαι τὸν φόνον" εἶθ᾽ οὕτως ἐμὲ τοῦ φό- 
vov κρίνεσϑαι᾽ κατὰ δὲ τὸ περιττεῦον, οἷον δέκα νέοι συνώμοσαν 
μὴ γῆμαι, καὶ κρίνονται κακοῦ βίου" si γὰρ καὶ Καΐωρ ἐκβάλλει 
τοῦτον τοῦ παραγραφικοῦ τὸν τρόπον λέγων, ὡς εἰ μὲν διάφορα 
ἤσαν τὰ πράγματα πεποιηκότες Ol κρινόμεψοι, ἥρμοττεν ἂν ἣ κοινὴ 
κατ᾿ αὑτῶν κατηγορία, ὡς ἐπὶ τῶν δέκα στρατηγῶν τῶν μὴ ἀνε- 
λομένων τὰ ναυάγια, ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τῷ αὐτῷ κρίνονται, ovy ἕξει 

χώραν τὸ παραγραφικὸν, ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις πρὸς αὐεὼν ὅτι χκἀνταῦϑα 

οἱ »ἔοι διαφόρους αἰτίας προβάλλονται τῆς ἀγαμίας, ὃ μὲν ἀπο- 

οίαν, ὃ δὲ τῶν γυναίων τὴν ἐπὶ τὸν ἄτοπον βίον εὐχέρειαν, καὶ τὰ 
ἐπ᾿ αὐταῖς ὀνείδη, ὃ δὲ τὰς ἐπὶ παιαὶν ἀώροις λύπας, ὃ δέ τις 

ἐλευϑερίαν ὑπολαμβάνων τὴν μοναυλίαν, ὃ δὲ ἀλλο τι, ὥστε x&v- 

ταῦϑα οἵ νέοι τὴν κοινὴν εὐλόγως παραγράφονται κρίσιν, ovx ἀπὸ 

τῆς αὐιῆς γνώμης ἐπὶ τὸ μὴ γῆμαι κεχωρηκότες (Cod. ἐκχωρηκότες) 

ὥυπερ τῶν στρατηγῶν ἕκαστος διαφόρους ἐρεῖ τοὺ μὴ ἀνελέσϑαι τὰ 
ναυάγια τὰς αἰτίας" ὃ μὲν γάρ τις αὐτῶν Em τῆς συμβολῆς ἐτέ- 

ταχιο, ὃ δὲ ἐπὶ τῆς φρουρᾶς, ὃ δὲ ἐπὶ τῆς ἀναιρέσεως τῶν νεκρῶν, 
ὃ δὲ ἐπ᾿ ἄλλῳ Tod* διὰ ταῦτα οὖν οὐκ ἐκβαλοῦμεν ἀλλὰ πάραδε- 

ξόμεθα καὶ τὸν κατὰ τὸ περιττεῦον TOU παραγραφικοῦ τρόπον" χα- 
τὰ δὲ τὸ ἀπὸ χφόνου, οἷον δειλοῦ παῖς ἡρίστευσεν, καὶ κρίνει τὴν 

γυναῖκα μοιχείας ἐρεῖ γὰρ ὁ ὑπὲρ τὴς γυναικὺς λέγων ὡς ἐχρῆν 

τὴν γυναῖκα πάλαι κρίνεσθαι μοιχείας, οὐχὶ yvy. κατὰ δὲ τὸ ἀφ᾽ 

ὧν ἄλλοι ἐποίησαν" οἷον τριςαριστέως δἰκόνα ἔστησαν oi πολέμιοι 

καὶ φεύγει προδοσέας" τὸ γὰρ ὑπὸ ἄλλων πεπραγμένον εἰς αὐτὸν 
ἀναφέρεται" χατὰ δὲ τὸ ἐφ᾽ οἷς ἔδεε τιμᾶσθαι ἐπὶ τούτοις καὶ εὺ- 

ϑύνεσθαι" οἷον ἠνέχϑη σκηπτὸς ἐπὶ τὴν Περικλέους οἰκέαν" εὑρέδη- 

σαν χίλιαι πανοπλίας, καὶ χρίνεταρ τυραννίδος ἐπιϑέσεως᾽" ἐρεῖ. γὰρ, 

ὡς ὑπὲρ τῆς πύλεως κατεσχεύαασα τὰς πανοπλίας, ὁ δὲ τῇ πατρίδι 

βοηϑῶν τιμητέος οὐ κολαστέος᾽" τὰ μὲν οὖν ἄλλα παραγφαφικὰ δο- 

κεῖ καϑαιρεῖν τοῦ παραγραφομένου τὸ ἀξίωμα" τοῦτο δὲ σεμνότητά 
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xaig" ἢ ὅτι ἡ στοχαστιχὴ ὑήτησις καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνό- 
ματος τὴν πίστιν 6, ἔχει πρὸ πάντων οὖσα, τὼ γὰρ ἄδηλα 
πρὸ τῶν δήλων ἀναγκαῖον κατασκχευαζεσϑαι" τριὼν δὲ 
ὄντων τῶν 58 ποιούντων τὰς στάσεις, αἰτίου, συνέχον- 192 

τος, κρινομένου, ἔδει μὲν τὰ τοῦ αἰτίου ὡς πρώτου προ- 5 
τετάχϑαι χεφάλαια , ἦτοι τὰ τοῦ χατηγόρου᾽ οὐδὲ γὰρ 
ἄνευ χατηγορίας ἐστὶν ἀπολογία" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν μὲν 
ταῖς ἄλλαις στάσεσι τὸ ἔγκλημα πεπραγμένον ἐστὶ καὶ 

σαφές, ὃ δὲ στοχασμὸς περὶ ἀδήλου ἐστὲ καὶ ἀφανοῦς 
πράγματος, τὰ δὲ τοῦ κατηγόρου κεφάλαια χατασχευα» 10 

στιχὰ, οὐχ ἀποδείξεις, οὐχ ἡδυνή ϑη ταῦτα προταγῆναι 
εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἀδήλου πρὸ "5 τῆς κατασχευῆς. 

Ὃ στοχασμὸς τοίνυν διαιρεῖται ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ 
πράγματα κρινόμενα, 

Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου: Ὅτι μὲν ὁ στο- 15 
χασμὸς περὶ τῆς οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, καὶ ὅτι ἄρνη- 
σιν ἔχει παντελῆ τοῦ ἐπιφερομένου ἐγχλήματορ, καὶ ὅτε 
πάντα τὰ κεφάλαια αὐτοῦ ὀχεδὸν στοχαστιχκά εἰσιν, ἔτε 
τε xol ὅτι τὸ σημεῖον ἔχει ὁμολογούμενον xol ἀνεύϑυνον, 
καὶ ὅτι περὶ τὸν παρεληλυϑότα γίνεται γρόνον, δῆλον 30 
ἀφ᾽ ὧν ἤδη εἰρήκαμεν" νῦν δεῖ λοιπὸν περὶ τῆς τάξεως 
αὐτοῦ ξητεῖν" πρῶτος τοίνυν τέταχται, ὡς καὶ αὐτός φη- 
σιν ὁ τεχνικὸς, ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν κεφαλαίων ἐμσοτίστει 
τῇ στάσει ταύτῃ" αὕτη δὲ οὐχ ἱκανὴ ἀπολογία, ἐπεὶ καὶ 
ἐν τῇ πραγματικῇ πολλὰ ἐμσίπτει. ἐκ τῶν ἄλλω» κ8’ 28 

,) φαλαια" ὥσπερ τὰ τῶν νομικῶν πασῶν χαὶ τῶν δι» 
καιολογεκῶν τὰ πλεῖστα" αλλ᾽ ὅμως οὐ διὰ τοῦτο προ- 
τέτακται" τὸ δὲ ἀληϑέστερον, ὅτι περὶ τῆς ὑπάρξεωσ 
ἔχει τὴν ξήτησι»" τὸ δὲ πὲρὲ τῆς ὑπάρξεως τοῦ πραάγμα- 

τινὰ καὶ τιμὴν τῷ κρινομένῳ περιποιεῖ" πλατύνεται δὲ τὸ παρα» 
γραφικὸν διὰ ἀποσιροφῶν" οἷον ἐπὶ Περικλέους" φέρε γὰρ εἰ στῳφα» 

τιώτας X. t. À, p. 139, Ald, — 88 τῶν Àld. om, 59 Ald,mgos — . 
Ahetor. IV. ' 20 
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rog ζητούμενον πρῶτόν ἔστι τῇ φύσει τῶν περὶ τὸ πρᾶ-΄ 

γμα αὐτὸ συμβαινόντων" ἐπεὶ δὲ τῶν στοχασμῶν οἱ * 
μέν εἶσε τέλειοι, οἱ ἀπὸ προσώπων ἅμα καὶ πραγμάτων 
συνεστηχότες, οἱ δὲ ἀτελεῖς οἱ ϑατέρου τούτων ἐλλιπεῖς, 

5 διὰ τοῦτο ἱἙρμογένης ἀρχόμενος τῆς διαιρέσεως τοῦ στο- 
χασμοῦ φησιν, Ort καὶ πρόσωπα ἔχει 2 xai πράγματα 
κρινόμενα, ὡς τὴν ἀκριβεστάτην xol ἐπιστημονιχωτέραν 
τῶν τελείων στοχασμῶν ποιούμενος διαίρεσιν καὶ διδα- 
σχαλίαν᾽ ἡ γὰρ τῶν τελείων γνῶσις xol τὴν τῶν ἀτελῶν 

40 συμπεριλαμβάνει" οἱ μὲν οὖν τέλειοι τούτοις πᾶσι σχε- 
δὸν τέμνονται toig κειραλαίοις" οἱ δὲ ἀτελεῖς συνεχλιμ- 

πάνοντα ἔχουσι τὰ ᾧ ἑκάτερον τῶν μερῶν ὠχείωταε 
κεφάλαια" ἔφαμεν γὰρ ἤδη, ὡς τὰ μὲν τῶν κεφαλαίων 

ἀπὸ τοῦ προσώπου, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ πράγματος χενεῖται" 

46 τινὰ δὲ καὶ κοινὰ ἀμφοῖν" ἰστέον μέντοι, ὡς ἔσϑ᾽ Ort 

ἐχλείπει τὸ παραγραφικὸν, xaO αὑτὸ μέντοι" οὐδὲ γὰρ 
τῇ ϑατέρῳ τῶν μερῶν ἐχλείψει, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν" καὶ 
τυῦτο ἐδήλωσε καὶ ᾿Ερμογένης, δι᾿ ὧν φησι" παραγρα- 
φίκῷ ? ἔστιν ὅτε" ἐχλείπει δὲ ἐν τοῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν 

30 στοχααμοῖς" -ἰσάξειν 4 γάρ πως δοχεῖ τότε" ἐμπεσεῖται 
δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις, εἰ διάφσρος ἡ τῶν ἐγχαλούντων 
ποιύτης, ὡς ἐπὶ τούτου" δύο τις ἔχων παῖδας ϑάτερον 
ἀπεκήρυξεν" τελευτῶν ἐπὶ τοῖς σημείοις φαρμάχων ἔφη,. 
παῖς μὲ ἀναιρεῖ, καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις οἱ παῖδες" 

25 παρεγράψατο γὰρ ὁ ἀποκχήρυχτος καὶ ἐρεῖ, μὴ δεῖ χρί- 

νεῦϑαι ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὧν παῖς" ὃ γὰρ ἀποκήρυκτος 

οὐκ ἔτι παῖς" συνεχλείπεε δὲ τῷ παραγραφιχῷ καὶ ἡ 

τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" πλὴν ἐμπίπτει καὶ αὕτη ἐν τοῖς 

κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοῖς, ἐπὰν διάφορος ἥ τῶν 

0 ἀντεγχαλούντων " τύχη" ὡς ἐπὶ τῶν ἰατρῶν τῶν ἀμ- 

᾿ 4 AI. οἱ μὲν — εἰ 0. — 2 Par. ἔχο. 5 Ald. παραγρα- 
φικόν dori, 4 Ald, εἰσάζειν. δ Ald. ἀντεγκλημάτων τάχη. 
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ψισβητούντων τῆς τυράννου ἀναιρέσεως" ὃ μὲν γὰρ ἀπὸ 
τῆς κάτω πόλεως ἀνελϑὼν ἐλέγχων ἕξει ἀπαίτησιν, οἷον 
τίνι πρϑεῖπες τῶν πολιτῶν, τίνι ᾿ἀνεχοινώσω τὴν TOU 
τυράννου ἀναίρεσιν" ὃ μέντοι τῷ τυράννῳ συνὼν οὐχ 
ἀπαιτηϑήσεται" ἐπισφαλὲς γὰρ τὸν συνόντα τυράννῳ" ’ 
τινὶ ἐξειπεῖν τὸ ἐχχείρημα. X9 δὲ γινώσχειν, ὡς δύο edi 

διαιρέσεις, ῇ μὲν φυσική, ἡ δὲ τεχνικὴ" τὴν μὲν οὖν 
φυσικὴν ὁ τεχνιχὸς εἶπεν αἰτίαν ἔχουσαν, δι᾿ ἣν ἕχαστον 

χεφραλαιον τοῦ ἑτέρου προτέτακται" τὴν δὲ τέχνην ol à ῥή- 

ToUsg ἐπινοοῦσι διὰ πάϑος καὶ αἰτίαν τινὰ" ἔσϑ᾽ ὅτε τὴν 10 

τάξιν αὐτῶν ἀμείβοντες, τινὰ δὲ καὶ ἐλλείποντερ. 
᾿ 

“ Μαρκελλίνου. Θαυμασίως ἀπὸ τοῦ τελείου στο- 128. 
χασμοῦ πρῶτον ἡνίξατο, ἔνϑα καὶ τελεία τῶν κεφαλαίων 
ἡ, διαίρεσις" ταύτης ἐγνωσμένης , quai δὴ τῆς τοῦ τελείου 
διαιρέσεως ; καὶ 7 τοῦ ἀτελοῦς £ ἐγνωσται" εἰ γὰρ ἀμφο- 15 
τέρων ἔχει τὸ χεφάλαια ὃ τέλειος, τοῦ τε προσώπου καὶ 
τοὺ πράγματος, δῆλον € ὅτι ταῦτα ἐγνωκὼς χαὶ τὰ τοῦ 

ἑνὸς ἐπίσταται, ἤτοι τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πράγματορ" 
ἐμφοῖν γὰρ τὴν διδασκαλίαν περιλαμβάνδβε ὃ τέλειος" 
τὸ δὲ χρινόμενον vvv δηλοῖ τὸ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα" οὖ- 20 
κοῦν ἔστι xo πρᾶγμα ποτε oU χρινόμενον" εἶπεν γὰρ ὅτε 
ὡς μὴ ἀεὶ ð ovrog" ἑάλω τοίνυν TO ϑεώρημα τοῦ τεχνιχοῦ 

τὸ ὅτι δὴ ὁ στοχασμὸς 0 συνιστάμενος ἔχει πρᾶγμα 

χρινόμενον. * οὐ γάρ ἐστιν ἀπὸ προσώπου μόνον συνι- 

στάμενος ὃ στοχασμός" ἔοιχε δὲ xol αὑτὸς ὡς πρὸς τὸ 25 

ἐξισάξον τοῦτο εἰρηχέναε τὸ ὅτε ἔχει καὶ πρᾶγμα χαὶ 
ἑξῆς" πλὴν γὰρ τούτου πανταχοῦ βούλεται πρᾶγμα ἐμ- 
πίπτειν. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τὸν χατὰ φύσιν ὁ 'Ερμογένης 
διαιρεῖ στοχασμόν" τοῦ γὰρ δὴ κατα διαίρεσιν καὶ τέχνην 
ἑτέρα διαίρεσις ὡς πρὸς τὴν ὕλην τὴν ἐμπίπτουσαν" ἡ 30 

γὰρ τέχνη διδάσχαλος ὡς πρὸς τὴν ὕλην" τὶ μὲν λεχτέον, 
τί δὲ σιωπητέον" xci τὶ μὲν ἐμπίπτει, τί δὲ ovx iunintu, 

᾿ 20.. E 
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δηλοῦσι δὲ τὰν στοχασμὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ol τοιοῦ- 
ros τῶν ὁρισμῶν" χρίνεταί τις προδοσίας, συνειδότος, 

χαϑυφέσεως, ὃ λῃστείας, τυραννίδος ἐπιϑέσεως," μοι- 

χείας, μηδισμοῦ,. φαρμαχων" γίνεται δὲ καὶ περὶ γῆς 

δ ὅρων στοχασμός ὅτ᾽ ἂν ἀμφισβητῶσί τινες" γίνεται δὰ 
καὶ περὶ χρημάτων ; ὡς ἐν τοῖς ἐπιτροπικοῖς" ἔλαϑε δὲ, 
φασί τενεῷ, ἑαυτὸν ὁ τεχνικὸς ἐλέγξας δι’ ὧν φησιν ἐν- 

ταῦϑα, ὅτε καὶ πρόσωπον ἔχει χαὶ πρᾶγμα χρινόμενον" 
πρῴην γὰρ οὐκ ἐβούλετο ἀτελῆ ἐκ πραγμάτων εἶναε 

10 στοχασμὸν, ὅτε περὶ τοῦ ἀσώτου ἔλεγεν" ἀλλ᾽ ὡς Éga- 
μὲν διὰ τὸν ἰσάζοντα στοχασμὸν τοῦτο προσέϑηκχεν᾽ ἐξή-- 
τησαν δέ τινες, διατί μὴ xol ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσε 
τοῦτο λέγει" καί φαμεν, ὅτι ἐπειδὴ πρῶτος ὃ στοχασμὸς, 
dx τούτου βούλεται: ὑπόδειγμα 7 ἡμῖν τῶν ἄλλων στάσεων 

15 παρασχέσθαι , ὅπερ καὶ ἄμεινον" ὅτι ἐν στοχασμῷ, ἐὰν. 
ἐκλείπῃ 7 τὸ πρόσωπον, ἐχλείπεε καὶ τὰ τοῦ νόμου κεφά- 

λαια" καὶ ἐπὶ τοῦ πράγματος ὁμοίως" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις 
οὐκ ἔτι" αἴτιον δὲ τούτου, ὅτε ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πρό- 

τς δῃλόν ἐστι τὸ πρᾶγμα καὶ ovx ἔτι περὶ τούτου ζητοῦμεν 
40 εἰ ἔστι, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἔτε βουλήσεως οὐδὲ δυνάμεως 

δεόμεϑα πρὸς ὑποψίαν τοῦ προχειμένου συντελούντων 
τῶν χεφαλαίων, iy δὲ τῷ στοχασμῷ ἀδήλου ὄντος τοῦ 
πράγματος ἐκ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας ἢ ἀπὸ 
τῶν τοῦ πράγματος σημείων συνίσταται ἡ ζήτησις" oU- 

$35 κοῦν εἰχύότως ἐν τούτῳ ἀφώρισταε τὰ χεφάλαια, ἐν δὲ 

ταῖς ἄλλαις μέμιχται. Διατί δὲ μὴ ἀπὸ τῶν κεφαλαίων 
ἤρξατο ἐνταῦϑα ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς στάσεως ἤρξατο εἰπὼν, ὅτε καὶ πρό- 
σωπον ἔχει καὶ πρᾶγμα; ἐπειδὴ τῶν χεφαλαίων οὐχ ἀεὶ 

80 τούτων ἡ χρῆσις ἐμπίπτει, «ἀλλὰ πρὸς τὰ εἴδη τοῦ στο- 

χασμρῦ" καὶ ὅτε τῶν χεφαλαίων -τὰ μέν ἔστιν ἴδια τοῦ 

6 Ald. καϑ' ὑφέσειως. 7 Ald. ἐκλείπει, 
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προσώπου, τὰ δὲ ἴδια τοῦ πράγματὸς, διὰ τοῦτο παρα-. 
στῆσαι τὴν ἑχάστου κεφαλαίου δύναμιν βουλόμενος ἀπὸ τοῦ 
τελείου στοχασμοῦ ἤρξατο τῆς διαιρέσεως ; ἐξ οὗ τῶν ἄλ- 
λων ἴσμεν τὴν διαίρεσιν" ἐκλείποντος γὰρ τοῦ προσώπου 
συνεχλείπει καὶ τὰ τοῦ προσώπου χεφάλαια" καὶ ἐπὶ τοῦ 5 
πράγματος ὁμοίως. 

Παραγραφικῷ ἔστιν ὅτε 

᾿Εζήτηται, διὰ τί πασῶν τῶν λογικῶν στάσεων ὁμώ- 
ψυμον ἑαυταῖς κεφάλαιον ἐχουσῶν, μόνος 0 στοχασμὸς καὶ 
7 πραγματιχὴ ovx ἔχει" καὶ περὶ μὲν τῆρ πραγματικῆς 10 
χατὰ καιρὸν ἐροῦμεν" περὶ δὲ τοῦ στοχασμοῦ τοῦτό 
φαμεν, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἡ πρότασις 

ὡμολόγηται" οἷον ἐν ὅρῳ τὸ τετυπτηχέναι ὃ Δημοσϑένη" 
dy τῇ ἀντιλήψει τὸ yeygagnxévas ὃ τὰ ναυάγια" iy μό»- 
yo δὲ στοχασμῷ aórnAog ἐὄτιν ἡ πρότασις" οὐχ ἠδύνατο 45 
οὖν ἄδηλον ἀδήλον χατασχευὴ γενέσθαι" iv δὲ ταῖς ἄλ- 
λαιᾳ λογικαῖς τὸ δῇλον εἰς κατασχενὴν προβάλλεται τοῦ 128 
ἀμφισβητουμένου". διὰ τοῦτο τοίνυν οὖκ ἔχει ὁμώνυμον 
ἑαυτῷ κεφάλαιον ὁ στοχασμός" ἡ αὐτὴ αἰτία xel τοῦ 
μηδὲ τὴν καλουμένην προβολὴν ἔχων τὸν στοχασμὸν, ὡς 20 
αἱ ἄλλαι στάσεις" μηδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ κατηγόρον πρῶτα 
κεφάλαια, τῆς τέχνης τοῦτο ἀπαιτούσης, ἀλλὰ τὸ παρα- 
γραφικὸν ὃ τοῦ φεύγοντός ἐστε κεφάλαιον" καὶ γὰρ, ὡς 
ἤδη εἴρηται) ὃ στοχασμὸς ἀδήλαυ πραγματὸς ἐστι ζήτη- 

^ Gig* τί οὖν ἔχει προβάλλεσθαι εἰς πρότασιν, οὗ γὰρ αὖ- 
τὸ τὸ χατασκχευαζόμενον mQoxeAsiioas* ἐν μὲν γὰρ τῷ 
ὅρῳ ἡ προβολή᾽ οἷον τὰ μὲν εἰς ἐμὲ xol τοὺς φυλέτας 
ἡμαρτημένα xoà τὰ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικήματα ἐφ᾽ οἷς 
αὐτὸν προὐβαλόμην, ταῦτ᾽ ἐστιν" 3" ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιλή- 
— Ms 

4 Ald. τετυπηχέναε. $ Ald. rore γραφηκέναι. 3 Ald. 

τουνίσειν. Dem. in Mid, p. 521. 

25 

/ 

* 
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ψεως ἡ προβολή" οἷον τὰ ναυάγια γράψαρ᾽ τὴν πόλιν 
ἡδίκησας" καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτωρ" ἔν μόνῳ δὲ τῷ 

στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον σημεῖον ἐν ἐγχλήματε ὃν, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ ἔγκλημα, οὐκ ἔχεν προβολήν" ἀλλὰ τὸ παρα- 

δ γραφιχὸν πρῶτον, διότι φύσει πᾶσιν ἀνϑρώποις ὑπάρ- 
χδὲι τὸν ἀγῶνα μέμφεσθαι" καὶ πάντες oi χατηγορούμε- 

y0L πρῶτον͵ αἰτιῶνται, ὅτι χατηγοροῦνται" συμβάλλεται 
δὲ εἰς τὸ μέμφεσϑαι τὸ παραγραφικόν * T xci ὅτι &Un- 

vis ̂ ἐστι τὸν ἅπαξ ἀπολογησάμενον καὶ χαταδεξάμενον 
10 τὴν χρίσιν αὖϑις παραγράφεσϑαι"͵ ἢ καὶ ὃ ὅτε ἂν τὸ πα- 

ραγραφιχὸν ἰσχύσῃ σχολάξεε τῶν λοιπῶν χεφαλαίων ἡ. 
ἐξέτασις" ἢ ὅτε ἡ παραγραφὴ τῆς εὐθυδικίας οὖσα ἀν- 
τιστρέφει τὸν ἀγῶνα καὶ τὸν φεύγοντα χατήγορον ποιεῖ; 
καὶ φύσει πρώτη γίνεταν τοῦ πράγματος". εἰχότως οὖν 

15 xol τὸ παραγραφιχὰν, εἰ καὶ μὴ τελεία ἐχβολὴ τοῦ ἀγῶ»- 
vog, ἀλλ᾽ οὖν γε τὴν φύσιν τῆς παραγραφῆς σῶζον πρὸ 
τῶν ἀλλὼν τέτακται. -᾿Ηχολούϑησε τῇ φύσει τῶν πρα- 

᾿γμάτων. ἡ τέγνη" πρῶτον γάρ ἔστι κατὰ φύσιν τὸ τὴν 
᾿ 

20 δέ ἐστι λόγος τὴν δίχην ὡς οὐ δεόντωῤ εἰσαγομένην xce- 
ταμεμφόμενορ" ἔχει "δὲ κοινωνίαν πρὸς τὴν παραγρᾳφὴν 
τὴν στάσιν" διαφορὰν δὲ, ὅτι. * μέν ἐστι τελεία. ἐκβολῆ. 

᾿ τῆς εὐθυδικίας, τὸ δὲ ἔνδειξις μόνον ἐχβολῆς " καὶ τοσοῦ- 

τον δύναται, ὅσον διαβαλεῖν τὴν κρίσιν" ᾿μεταλήψεωρ. 
25 δὲ διαφέρει πάλιν" ὅτι ἡ μὲν μετάληψις ἀπὸ τοῦ κατη- 

y00ov, τὸ δὲ ὑταραγραφικὸν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" ἔστι 
᾿ δὲ λοιβοτέρα τοῦ παραγ θαφικοῦ διαφορὰ πρὸς ἀμφοτέ- 

ρας, τήν τε παραγραφὴν. χαὶ τὴν μετάληψιν, ὅτι ixi 

vot μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, τὸ δὲ παραγραφικὺν οὐχ οὕτω" 
30 λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, y χρόνου, ὅτε παρ᾽ 

αὐτὰ τὰ συμβάντα ἔδει μὲ χρίνειν, οὐ χρόνοις ὕστερον" 

4 Ald. εὐϑέ;. 
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τρόπου, ὡς Δημοσθένης". εἰ μὲν εἰσαγγελίας ἄξιά με 
πράττοντα ἑώρα εἰσαγέλλοντω xoà τοῦτον τὸν τρόπον. ᾿ 
εἰς κρίσιν χαϑισταντα παρ᾽ ὑμῖν" * εἰ δὲ γράφοντα πα- 
θάνομα, παρανόμων 9 γραφόμενον" ἐὰν δὲ μόμος προστε-. 

 ϑὴ τῷ παραγραφικῷ καὶ πρὸς τοῖς ἀγράφοις δικαίοις 5 
λάβη τοῦτο, γίνεται παραγραφή" ἔχει δὲ διττὴν γώραν 
τὸ παραγραφικχύν" ὁτὲ μὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ τάττεται" ὁτὲ 
δὲ μετὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν ἀρχῇ μὲν , ὅτι 
οὗ δεῖ εἶναι τὸν ἀγῶνα; εἰ μὴ τόδε τι ὑπάρχοι, ὡς iN 
τοῦ ἀσώτου" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τόδε τι δεῖ χρίνειν με, OT 10 
ἂν δείξῃς τεϑνηκότα τὸν πατέρα" καὶ ἐπὶ τῆς yvvowxóg ὃ 
τῆς VUXTOQ δακρυούσης xal χρινομένης μοιχείας " δεῖ γὰρ 
πρῶτον φανῆναι τὸν μοιχόν" μετὰ δὲ τὰ am ἀρχῆς 

ἄχρι τέλους εὑρίσχομεν τὸ παραγραφιχὸν, ὅτ᾽ ἂν ἡ ὕλη 

εὐλογωτέραν τῷ κεφαλαίῳ, παρέχῃ τὴν τοιαύτην τάξιν, 15 
ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέωβ, οὗ εἰχόνα ἔστησαν οὗ πολέμιοι, 

xol φεύγει προδοσίας, πρὸς τοῦτο εἰσάγει τὸ mapeyQa- 
φικὸν o φεύγων" ὅτε OV δεῖ ua χρίδεσθαι ἐφ᾽ οἷς “ἄλλοι ἡ 
πεποιήχασιν. Ἔστιν OTt" ἀσφαλῶς ὥρισεν, οὐ γὰρ 

ἀεὶ εὑρίσχεται, ἀλλ᾽ Ore ἔστιν ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν 30 
διαβαλεῖν" ἐκ τούτων γὰρ ἔχει τὴν σύστασιν τὸ χεφά- 

λαιον" χεφαλαιωδῶς δὲ τότε ἐμπίπτει, Ot. ἂν δέον τι 
πραχϑήναι, , μὴ πραχϑὴ" ἢ ὅτε πεπραγμένον, ὑπαιτίως 
πραχϑὴ Hl. 

s CEMygor diaivicsh . 25 

X (0c re ov. ᾿Ἐφεξῆς δύο κεφάλαια a τοῦ j φεύγοντος 
τέταχται, μὴ διαχοπτόμεμα᾽ τοῖς ἀπὸ τοῦ κατηγόρουν xe- 
φαλαίοις, ἐπειδὴ ταῦτα, ὡς ἤδη εἴρηται, ἀλλήλοις ἀκο- 
λουϑεῖ συνεχλιμπανοντα" ἀλλ᾽ οὔτε τῇ “τοῦ προσώπου 
ἐκλείψει οὐδὲ τῇ τοῦ πράγματος" ἀπ᾿ οὐδετέρου, γὰρ τού- 50 
— -— M — — — — 

ὃ Διὰ. ἡμῖν. pro eor. p. 329. 6 AM. xo^ νόμογ. 
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τῶν ἐμπίπτει, ἑτέρα δὲ αἰτία, ἥτις εἴρηται, ἤδη δευτέρα 
δὲ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" διότι ὃ στοχασμὸς ἄρνησίς 
ἐστι τοῦ ἐπαγάμένου ἐγχλήματορ' ἀναγκαίως οὖν ἀπαιτή- 

σεν τὸν ἔλεγχον ὃ φεύγων τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματιν 

. Μαρκελλίνου. Τοῦτο δεύτερον μὲν τῇ τάξει" 

ἰσχυρὸν γὰρ τὸ κεφάλροιον ἐκ τῶν ἀτέχνων πίστεων γινό- 

μένον, αἷον μαρτύρων, διαϑηχῶν, νόμων, ψηφισμάτων, 

ἐπιστολῶν, βασάνωγε 

᾿ Βουλήσει, δυνάμει: 

40 — Zonmargov, ᾿Αναγχαίως ταῦτα τὴν ἐφεξῆς ἔχει 
. τάξι» μετὰ τὰ κοινά" καὶ γὰρ τοῦ προσώπου ἐστὶν ἡ 

βούλησις xol ἡ δύγαμις, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ πράγματος" ταύτῃ 
δὲ xal πρατέταχται vOv ἀπὸ τοῦ πράγματος κεφαλαίων" 
φύσει γὰρ τὸ πρόσωπον τοῦ πράγματος πρῶτον, ὡς 

45 ποιοῦν ποιουμένου" ἀλλὰ καὶ ἡ βούλησις τῆς δυνάμεως 
φυσικῶς προηγεῖται, πρῶτον γάρ τις βαυλεύεται, εἶτα 
πράττει" 0 ἐστι τῇ δυνάμεε χεχρῆσϑαι, καὶ ὅτι βούλησις 
μὲν ἄνευ δυνάμεως χρίνεται, δύναμες δὲ ἄνευ βουλήσεως 
οὔ" κοινὰ δὲ χαὶ ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ προσώπου ἢ τοῦ 

90 πράγματος ὡς τὸ παραγραφιχὰν καὶ ἢ τῶν ἐλέγχων 
ἀπαίτησις, ἀλλὰ χοινὰ τοῦ κατηγόρου καὶ τοῦ ἀπολο- 
γουμένου" διὸ καὶ πρὸ τῶν (xv ἔχάστου τέταχται. | 

Μαρκελλίνου. Ταῦτα τοῦ προσώπου κεφάλαια, 
πρῶτον δέ ἔστε τὸ πρᾶττον τοῦ πραττομένου, τουτέστιν 

85 τὸ πρόσωπον TOU πράγματος" διὸ προτέταχτας ἡ βούλη- 
σις καὶ ἡ δύναμις". τὰ γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους τὰ 

πράγματά ἐστιν" εἰχύότως δὲ τὰ δύο χεφάλαια ὅμοῦ 
ἔταξεν" ἀχολουϑεῖ γὰρ τῇ βουλήσει 7 δύναμις καὶ ἀχώ- 
ριστὸς ἐστι" μάταιον γὰρ ἡ βούλησις ἀπούσηρ δυνάμεως, 

30 xoi 7 δύναμις ἀπούσης βουλήσεως. : 
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Τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλοὺ . 

Σωπάτρου.. Τοῦτο πρῶτόν ἐστι κεφάλαιον ἴδιον 
΄τοῦ κατηγόρου" πλὴν ὅτι ἐν. σπανίοιρ κοινὸν T& xol 
ἴδιον εὑρίσχεται τοῦ κατηγόρου , ὡς ἐφεξῆς ἐροῦμεν". 
ἐϊἰκότως οὖν, ἐπειδὴ μετὰ τὸ πρόσωπόν; ἐστε τὸ πρᾶγμα, 5 

τὰ δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους! αὐτὰ τὰ πράγματά ἐστε, 
μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τεταγμένα ἐστίν" ἡ 
γὰρ ὁδὸς ταύτην ἔχει τὴν τάξιν βουλομένη πράξαι' 
πρᾶξαι δὲ τόδε τι, ὅπερ ἐστὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρο τέλους,. 

ἵνα πρὸς αὑτὰ ἡ ἀπολογία γένηται. -10 

Μαρκελλίνου. Οὕτω «χέχληται τουτὶ τὸ κεφά- 
λαιον, ἐπειδὴ πανταχοῦ εὑρίσχεται καὶ ἐν προοιμίοις καὶ "᾽ 

ἐν ἐπιλόγοις ἱατέον δὲ, ὅτε τοῖς ἀπὶ ἀρχῆς. ᾷχοι τέλους 

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Q κατήγορος, κέχρηται." καλεῖται δὲ 
xol ἀπ᾽ ἄρχῆς ἄχρι τέλους χαὶ πράγματα καὶ σημεῖα" 15 
τὰ δ᾽ αὑτὰ àv στοχασμῷ᾽ καὶ μέγιστον ἐν τούτοις 0 χα- 
τήγορος ἰσχύει" διὸ καὶ πανταχοῖ αὑτοῖς χέχρηταε ἐν 

προοιμίοις 3. ἐν ἐπιλόγ O46. « 

᾿ ᾿Αντιλήψει; μεταλήψει, 

Σωπάτρου. Ἔδει μετὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 30 
φύσιν ἐχόντων αὔξειν * τὸ πρᾶγμα xol μέγεϑος περετε- 
ϑέναι τῷ ἀδικήματι, τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας τάττειν" 
ἥτις ἀπολογία τέ ἐστε xol τῆς ἀρνήσεως κατασκευὴ, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ τὴν ἀντίληψιν, ὃ τολμηρότερόν ἐστι καὶ ϑρασύτερον, 
εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγειν, καὶ πρὸρ τὴν ὃρ- 35 
γὴν ἄγει3 τὸν δικαστὴν xal μηδὲ ἀποδειχνύναε πρῶτον, 
ὅτε οὐ πεποίηζεν' ἄλλως τε καὶ ὅτε ἡ μὲν μετάϑεσις 
τῆς αἰτίας ἀεὶ τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀκολουϑ εἴ" 
τὸ δὲ ἀντιληπτιχὸν οὐχ ἀεὶ ἐμπίπτει, δὲ μὴ OT ἄν τις 

4 Ald. αὔξιν. 2 Scribendum videswr ἄγειν. 

J 

/ 
H 
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ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ποιήσας χρίνηται" " ἔδεε οὖν xol xarà 
. τοῦτο τὸ χρῶμα τῆς ἀντιλήψεως προταγῆναι, τὰ γὰρ 

126 ἀεὶ τῶν ποτε τιμιώτερα, καὶ χατὰ τοῦτο ὃ μὲν Μινου- . 

κιανὸς xol οἱ ἄλλοι τεχνιχοὶ μετὰ τὰ ἀπὶ ἀρχῆς yos 
g τέλους τὸ χρῶμα τάττουσιν, Ἑρμογέγης δὲ τὴν ἀντί- 

ληψιν" χαλῶς δὲ xol οὗτος" κχἀκχεῖνοε οὐκ ἔξω σχοποῦ" 
κατηγοροῦντας μὲν γὰρ δεῖ “Ἑρμογένει xoraxolovOtiv. 
προτάξτοντας τοῦ χρώματος τὴν ἀντίληψιν, πρὸς βάρος 
τοῦ φεύγοντος, ἀπολογουμένους δὲ Μινουκιανῷ τὴν με- 

10 τάϑεσιν τῆς αἰτίας, τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ix τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους γινομένην. εἰκότως δὲ ἀντίληψιν. προ- 
τάξας, ἐπήγα) ε τὴν' μετάληψιν λυτικὴν οὖσαν ἀεὶ τῆς 
ἀντιλήψεως. 

Μαρκελλίνου. Mito τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
45 ἢ ἀντίληψις" φύσει γὰρ πάντες τὴν ἐξουσίαν πρὸ τῶν 

ἄλλων προβαλλόμεϑα" xol μετὰ τὴν ἐξουσίαν, τότε τὴν 
αἰτίαν ἐπιφέρομεν τῆς πράξεως, 0 ἐστε τὴν μετάϑεσιν 
τῆς αἰτίαρ" οὐδεὶς δὲ τῇ ἐξουσίᾳ θαῤῥῶν ταύτην παρεὶς 
πρῶτην τὴν αἰτίαν τῆς πραξεωρ προτάττει τῆς ἐξουσίας. 

. ͵Ζ“΄ 

40 Μεταϑέσει τῆς *. αἰτίας, πιϑανῇ ἀπολογίᾳ. 

Σωπάτρου. Περὶ μὲν τοῦ χρώματος 5 εἴρηται. 
ἢ δὲ πιϑανὴ ἀπολογία τελευταία τέταχταε" εἰ καὶ τὰ 

, 

5 Ald. κρένεται. 4 τῆς Ald. om, 2 Par. ad marg. 
Πηρῷ ἔχρησεν ὃ ϑεὸς, ὡς, εἰ ἀλείψοι τοὺς ὀφϑαλμοὺς γάλακτι yv- 

γαικὸς σώφρονος, ἀναβλέψει, ἤλειψεν ἐκ τῆς Ἰδίας γυναικὸς, καὶ 

ovx ἰάϑη, ἤλειψεν ἀπὸ ξένης γυναικὸς καὶ ἰάϑη, καὶ κρίνει αὐτὴν 

o ἀνὴρ μοιχείας. Ζητειῖται τὸ χρῶμα, τί ἂν εἴποι ἣ γυνὴ δια- 

κρουομένη τὴν αἰτίαν" μετατίϑησι τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν ἄνδρα, ὗπο- 

διαστέλλουσα εἰς [τὸ ἀνδρὺς, καὶ τὸ ὄνομα τῷ κοινῷ γένει vootus- 

rov ϑετικῶς (non satis liquet) ἐχλαμβάνει" «λέγει yàg τὸν χρησμὸν 

γάλακει ἀλεώρεσϑαι προτρέπειν .γυναυιὰς σώφρονος ἀγδρὸς, καὶ 

^ 
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μάλιστα. δοχεῖ ἀντιστρέφειν τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ὅμως qe 
σχρότερόν 3 τέ ἐστε καὶ ἀσϑενές" τοῦτο δὲ καὶ τὸ ὕγομα 
κατηγορεῖ" oð γὰρ ὡμολόγηται," ἀλλὰ πιϑαγή τίς * ἐστιν. 

à * 

ποιότητι ποενἧ: 

Μαρκελλίνου. Ἢ ποίότης καὶ ἡ γνώμη κοινά 
ἐστε πασῶν τῶν στάσεων" ταῦτα γὰρ τῶν ἐπιλόγων 
ἐστίν" αὕτη ἡ αἰτία τῆς προτάξεως τῶν χεφραλαίων. 

Τὸ παραγραφικὸν γίνεται κατὰ τρόπους τέσσαρας, ros ἀπὸ τοῦ 
λείποντας" olov ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς γέγονε καὶ φόνου φεύγει" —— 

ἀξιώσει γὰρ δεικνύναι πρῶτον εἰ ἀνήρηται" ἢ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλον- 19 
τος" οἷον, δέκα νέον συνώμωσαν μὴ γῆμαι καὶ φεύγουσι κακοῦ βίου" 

ἕχαστος γὰρ αὑτῶν ἀξίωσει κρίνεσϑαι ἰδίᾳ. 7 ὅτι ἀφ' ὧν ἕτεροι 

πεποιήκασιν, οὗ δεῖ Ὁ κρίνεσθαι" ὡς ὃ τρισαριστεὺς οὗ εἰκόνα ἔστη- 

σαν οἱ πολέμιοι, καὶ προδουίας φεύγων" ἢ κατὰ χρόνον " οἷον δει- 

 ÀoV παῖς ἠρίστευσε, καὶ μοιχείας κρίνει τὴν γυναῖκα" τοσοΐτοις yug 15. 

φησιν ὕστερόν χρόνοις μὴ δεῖν κρίνεσθαι" τοῦτό δὲ ἀπὸ μὲν ῥητοῦ 

τινὸς εἰ γίγνοιτο, ἰσχυρότερόν ἐστι καὶ τελεία γίνεται παραγροφή" 
ἄλλως δὲ ἀσϑενὲς μέν ἐστι, συλλαμβάνει δὲ οὖν σμικρὸν τῷ χρω- 

μένῳ τοῦ δὲ ἀπὸ ῥητοῦ παράδειγμα, ὃ Dj) φαμεν τελεῖαν εἶναι us- 
τάληψιν καὶ παραγραφήν" οἷον κριϑείς τις φόνου ἀπέφυγεν" 3 ὕστε- 20 
Qov δὲ χρωμένῳ αὐτῷ ἀνεῖλεν ἃ ϑεός" ἀνδροφόνοις οὗ χρῶ" xài 

πάλιν φεύγει" δὲς γὰρ περὸ αὑτῶν oi νόμοι κωλύουαις κρίνεσθαι" 
παραγράφεται οὖν καὶ γένεται πρῶτον ῥήτημα »ομικὸν 

᾿ ἐκ παραγραφῆς. 

Σ ὠὡπάτρου. Τέσσαρας μὲν ἀπαριϑμεῖται τοὺς " 35 

᾿ 

συνεμπίπτει καὶ ἀμφιβολία, Τινὲς δὲ πλανώμενοι, καὶ μὴ νούσαντες 
τὸ γυναικὸς. σώφρονος ἀνδρὸς, τουτόστν μὴ διαιρήσαντες τὸ ὄνομα 

κοινὸν τῷ γένει σώφρονος γυναικὺς εἶπον, τουτέστι κόρης παρϑένον, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει λόγον, 3 ἢ χὰρ γυνὴ τῶν κατά τί ἐστι, τουτέστι χωρὶς ἀ»- 

δρὸς οὗ λέγεται γυνὴ» ἀλλὰ κόρῃ, ὅτι ἢ γυγὴ καὶ τὸν ἄνδρα ἔχεν" κα- 

λῶς οὖν ἔχει τὸ πρόσϑεν" οὕτω καὶ ὃ ἐμβλέψας γυναικὶ τοῦ ἐπιϑυμῆσαι 

αὐτῆς, δὴ ἐμοίχευσεν αὐτὴν, τουτέστιν ὃ γυναικὶ ἀνδρὺς. 5 Ald. 

γλισχύτερον. " 1. Ald. ὁμολόγηται. 5 Ald. τι. 

1 Ald. δεῖν. 3 Ald. ἀπάρηχεν.. 364ld. rec. 
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TOU παραγραφιχοῦ τρόπους ὁ τεχνικός * τρεῖς δέ eio. τῇ 
ἀληϑείᾳ" τοῦ γὰρ 'παραγραφικχοῦ ἀεὶ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πα- 

ραστατιχοῦ κινουμένου, οἷον προσώπου, πράγματος, αἐ- 
τίας, χρόνου, τρόπου, ὕλης, τὰ παρόντα ἀπὸ τριῶν εἰσι" 

δ τό τὸ γὰρ τοῦ ἀσώτου ἀπὸ τοῦ πράγματός ἔστι" ζητεῖ- 
ται γὰρ εἰ ἀνήρηται 0 πατήρ᾽ τὸ δὲ γε τοῦ τρισαριστέως 
χαὶ τῶν δέχα νέων ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστί" χαὶ τὸ τοῦ 
δειλοῦ ἀπὸ χρόνου" ὅτι δέ εἶσιν ἀπὸ πάντων τῶν περι- 
στατιχῶν παραγραφιχὰ κινούμενα, δῆλον ἐντεῦϑεν" ἀπὸ 

40 μὲν οὖν προσώπου xal πράγματος ἔχομεν τοῦ τεχνιχοῦ 
παραδείγματα" ὡσαύτως καὶ ἀπὸ χρόνου" τῶν δὲ λοιπῶν 
ἡμεῖς ἐροῦμεν" ἀπὸ μὲν γὰρ τόπου, ὡς τοῦτο" χρίνεται 

Δημοσϑένης ἐπὶ τοῖς ἁρπαγεῖσι χρήμασιν ἐν ᾿Δρείῳ πά- 
γῷ καὶ παραγράφεται ἀξιῶν iy τῇ ἡλιαίᾳ ἀρδεσϑαι; 

45 ἀπὸ τρόπου δέ" Εὐξίϑεος καὶ ᾿Ηρώδης ἔπλεον ἅμα" εὕρη- 
ται ὁ Εὐξίϑεος καϑεύδων ἔχων αἷμα ἐγγὺς καὶ χρίνεται 
καχουργίας" παραγράφεταε γὰρ τὸν τρόπον ὡς οὐχ 
ὀφείλει τοῦτον τὸν τρόπον χρίνεσϑαι, ἀλλὰ δειχϑέντος 
τοῦ φόνου" ἀπὸ αἰτίας δὲ, οἷον ἔγραψεν ᾿Αλέξανδρος ἐν 

, 20 τοῖς Δαρείου λογισμοῖς εὑρηχένα», Δημοσθένη εἰληφέναε 
πεντήχοντα * τάλαντα, καὶ κρίνεται Δημοσθένης" παρα- 

γράψεται γὰρ ὡς οὐκ ὀφείλω ἐπὶ τούτοις κρίνεσϑαε, 
127 τῷ ἐχϑρόν μου εἶναι τὸν γεγραφότα" δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτε 

. τὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος καὶ àx τοῦ ἐναντίοῃ λαμβάνε- 
35 ται" ὃ παρέλιπεν ὃ τεχνιχόφ" τούτῳ δὲ χέχρηται ὃ δ4η- 

μοσϑένης iv τῷ κατὰ “Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν" καὶ 
γὰρ ἄφοβος ἐγράψατο ψευδομαρτυρίας Στέφανον καὶ 
δΔημοσϑένης παβαγράφεται" καὶ λέγει ὡς δέον αὑτὸν 
μετὰ τῶν ἄλλων μαρτύρων κρίνεσϑαι" ἰστέον δὲ ὡς ἀεὶ 

80 τοῦ φεύγοντός ἐστι τὸ χεφάλαιον" ἐφεδρεύων γὰρ τοῖς 

εἰρημένοις τρόποι;, TjtOL αὐτὸς ὁ φεύγων ἢ ὁ ὑπὲρ τοῦ 
φεύγοντος λέγων, xol χατανοήσας,᾽ 6b fu χώραν ἔχει 

4 Ald. νῦν. ortum ex signo numeri ν΄. 
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κατὰ τινὰ τῶν τρόπων τὸ παραγραφιχὸν εἰσάγειν, xeri- 
σεται μετὰ ἀδείας αὑτῷ" διαφέρει δὲ τὸ παραγραφικὸν 
τῆς παραγραφῆς, ὡς Χαὶ αὑτὸς ἐρεῖ, τῷδε, τῷ τὴν μὲν 

παραγραφὴν ἀπὸ νόμου τὴν ἰσχὺν ἔχουσαν τὴν εὐϑυ- 

δικίαν ἐκβάλλειν" τὸ μέντοι παραγραφικὸν ἐχ τῶν περι- 5 
στατιχῶν λαμβάνεται" εἰ δὲ χαὶ ἡ μετάληψις ix τούτων, ᾿ 
ἀλλ᾽ αὕτη μὲν ἐκ τοῦ χατηγόρου" τὸ μέντοι παραγρα- 

φιχὸν ἀεὶ cQ φεύγοντι συγχεχλήρωται᾽ καὶ ἡ μὲν παρα- —— 
γραφὴ ὅλον ἐχβάλλει τὸν ἀγῶνα" τὸ δὲ παραγραφικὸν 
μέρος τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα αἰτιᾶται" συμβαλλόμενον 10 
ἡμῖν ἐπὶ πάσης δίκης" οὐ χεῖρον δὲ xol τοῦτο εἰδέναι 
ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ ὑπερβαλλοντός! τινες ἐνέστησαν, ὡς 
οὐχ ἔχει τὸ παραγραφιχὸν χώραν, καίτοι ζητήματος συν- 
ἐσταμένου" εἰ γὰρ xal τὰ μάλιστα ol δέχα νέοι πλῆ- 

δός εἰσιν, ἀλλ᾽ οὖν γε μίαν ἔχουσι ποιότητα, τοῦ ἀόρι- 15 

στον εἶμαι" ἐπὶ μὲν οὖν τούτων διὰ τὸ. "ἀόριστον εἶναι 
τὴν ποιότητα οὐ συνίσταται τὸ παραγραφικόν" ἐπὶ δὲ 
τοῦ ζητήματος τούτου χώραν ἕξει" οἷον Αἰσχίνης καὶ 
δημοσϑένης. ἐχ τῆς παρὰ Φιλίππου ἐπανήκοντες παρα- 
πρεσβείας, εὕρηται ὃ μὲν χρυσίον κατορύττων, 0 δὲ πα- 30 

ραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφων, xa “Ὑπερίδης ἀμφοτέ- 

Quy κατηγορεῖ" ἐνταῦϑα γὰρ διάφορος οὖσα τῶν προσ- 
ὠπων ἡ ποιότης χώραν ἔχει λέγειν, ὅτι. ἰδίᾳ ϑέλω κρίνε- 
σϑαι καὶ μὴ μετέχειν τῆς ἐχείνου ποιότητος" πλὴν καὶ 
ὑπὲρ τῶν νέων ἀπολελόγηται ΣΣυριανὸς" τὸ μέντοι ὅλον 25 
παραγραφιχὸν οὐχ ὡς ἔτυχε δεῖ μεταχειρίζεσθαι, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ γρήσιμον ἀεί" εἰδέναι γὰρ δεῖ, ὅτι τοῦτο τὸ χε- 
φάλαιον, καϑὲ μὲν τὴν κατηγορίαν διαβάλλει καὶ τὴν 
ἰσχὺν αὑτῆς διαλύει, χατὰ τοῦτό ἐστιν ἰσχυρὸν καὶ ὡφέ- 
λεμον" καϑὸ δὲ ὅλως δοχεῖ παραγράφεσϑαι καϑαιρετι- 80 

κόν ἐστι τῶν ἀξιωμάτων" ὃ γὰρ κρινόμενος εἰ τύχοι 
προδοσίας ἢ ἀσεβείας, εἶτα λέγων, ὅτι ἔδει με πρὸ χρό- 

vov κριϑῆναι ἢ τῷδε τῷ τρόπῳ τὰς εὐθύνας ὑπέχειν, 
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dj τοιόνδε τε λέγων δῆλός ἐστι μὴ λίαν παῤῥησιαξόμε- 

γος" καὶ συνειδώς τι τῶν ἐγκαλουμένων ἑαυτῷ" xol 

κατὰ τοῦτο χαϑαιρήσει τὸ ἀξίωμα χατὰ δύο τρόπους" 
ἕνα μὲν, ὅτ᾽ ἄν ἔστι τὰ πρόσωπα ἔνδοξα οἷον Περικλῆς. 

5 ἢ Δημοσϑένης" δεύτερον δὲ, ὅταν τὸ πρᾶγμα μέγιστον 
εἴη, * οἷον προδοσία ἢ ἢ ἀσέβεια" τίς γὰρ ἂν μὴ πιστεύσῃ 
τοῖς ἐγκλήμασι τούτοις ὑπεύϑυνον εἶναι" ἐπειδὴ μὴ πρό- 

τερον ὑπέστη τὴν χατηγορίαν" διὰ ταῦτα “μὲν οὖν ἐμ- 

μεϑόδως χρηστέον αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ἐπεὶ χαϑαι- 

40 ρετικὸν οὕτω τοῦ ἀξιώματος, οὗ δήπου παρασιωπήσομεν 

αὐτὸ, εἰ βλάπτει δυνάμενον ἐν τῷ λέγεσθαι 020v διασεῖ- 

σαι τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ὡς προείρηται. ἐμμεϑόδως καὶ 
ὥσπερ οἱ παλαιοί" ἐχρήσαντο μὲν γὰρ οὗτοι͵ αὐτῷ διὰ 
τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, ὥσπερ δὲ φεύγοντες αὐτὸ, οἷον 

15 Περικλῆς αἰτίαν ἔγων ὡς τοῦ πολέμου αἴτιος γέγονε καὶ 
διὰ τοῦτο μέλλων ἀπολογεῖσϑαι, οὔτε πάντη παρῆχεν 
αὐτὸ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, οὔτε ἐνέμεινεν αὐτῷ 
διὰ τὸ λυμαινόμενον αὐτοῦ τὸ ἀξίωμα" ἀλλ᾽ ὅσον μνη- 
μονεύσας ἀπεπήδησεν εὐϑέως εἰς τὸ κατασνεναστιχὸν 

40 τοῦ ἀξιώματος" λέγων γὰρ τὸ παραγραφιχὸν᾽ ἀπὸ χρό- 
vov' οἷον “καὶ ἐμὲ τὸν παραινέσαντα πολέμεϊν χαὶ ὑμᾶς 
αὐτοὺς, οἷον ἐπείσθητε, δι᾿ αἰτίας ἔχετε, τρόπον γάρ 
τινα λέγει ὅτε μὴ τότε ἐλέγετε ἀλλὰ μεταβαάλλεσϑε ? 

ἐπὶ τοῖς ἁπαξ δόξασιν, ᾿εὐϑέως ἐπὶ τὴν χατασχευὴν 

25 ἐχώρησεν εἰπῶν" κχαίτον ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζε- 
198 σϑε, ὃς οὐδενὸς ἥττων εἰμὶ γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ 

ἑρμηνεῦσαι ταῦτα φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων xptia- 
σων" ἐδεδίει γὰρ ἐπεξελῦ εἴν τῷ παραγραφιχῷ, μὴ δόξῃ 

. tov ὀρϑὸν ἡγνοηκχέναι' ὁμοίως καὶ Πλάτων ἐν τῇ “Σὼ- 

50 xgaróvg ἀπολογίᾳ τὸ χαϑαιρετιχὸν τούτου δεδιὼς, OU- 
τως ἐχρήσατο᾽ νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέ- 
βηκα ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα, ἀτέχνως οὖν ἔχω τῆς 

δ Ald. καλουμένων, 6 Ald. ἤει. ? Ald. μεταβάλλεσθαι. 
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ἐνθάδε διαλέξεως " ἐνταῦϑα γάρ ἐστι τὸ. παραγραφικὸν, 
ὅτι τοσούτων᾽. ἐτῶν γεγονὼς, εἴ πη ἦν ἀληϑὴς 7 χατη- 
γορία, πῶς ovx ἐχρίϑη παρ᾽ ὑμῖν" ἀλλ᾽ ovx ἐπεξειργά- 
σατο διὰ τὸ καϑαιρετικὸν τοῦ ἀξιώματος" ὃ δὲ Δημο- 
σϑένης ϑείῳᾳ τινὶ μεθόδῳ κεχρημένος τούτῳ xoi τὸ 5 
ἀξίωμα φυλάττει λαμπρὸν, καὶ ὅσον βούλεται ἀπαγωνί- 
ζεται" καὶ τὸ δὴ μέγιστον ὅτι χαὶ χρώμενος αὐτῷ ifoi- 
θεν τὸ φρόνημα, ὡσπερ ἐν τῷ περὶ στεφάνου, τοὺς μὲν 

παραγραφικοὺς λόγους τῷ ἀντιδίκῳ συνέπλεξε, πρὸς αὖ- 

τὸν ἀποτεινόμενος, ὡς διὰ τοῦτο p ὅσον βούλεται γώ- 10* 

ραν παρέχων τῷ παραγραφικῷ" τοὺς δὲ τῆς ἀπολογίας 
τοῖς παροῦσι τὴν ἑαυτοῦ παῤῥησίαν οὐδὲν ἧττον ἐξαί- 
ρων᾽ προὔταξε δὲ τὴν ἀπολογίαν τοῦ παραγραφιχοῦ πάνυ 
τεχνικῶς τῷ μὴ δόξαι ἀσϑενῶς ἔχειν ὃ περὶ fn» ἀπο-- 
λογίαν" ἔπειτα ἐπάγειν τὸ παραγραφικὸν οὕτω πως λέ- 15 
γων" ἔστι δὲ ταυτί μοι πάντα πρὸς ὑμᾶς ἅμα xci τοὺς. 
περιεστηκότας, ἔξωϑεν χαὶ ἀχροωμένους, ἐπεὶ πρός γε 
τοῦτον αὐτὸν τὸν χατάπτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς ἐξηρ- 
κει μοι λόγος" εἰ μὲν γὰρ ἣν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα 
καὶ ἑξῆς" καὶ ? μὲν τῆς μεταχειρήσεως τοῦ παραγράφι- 20 
κοῦ μέϑοδος τοιαύτη" περὶ δὲ τῆς τάξεως φαμὲν, ὅτι η- — 
μοσϑένης. συνιδὼν τὴν τοῦ κεφαλαίου δύναμιν καὶ πρώ- 
τὴν αὐτῷ καὶ μέσην χώραν ἀπένειμε: καὶ τελευταίαν" 
καὶ πάντα ταῦτα ἐν τῷ περὶ στεφάνου εὑρήσεις, κατὰ μὲν 

ἀρχὴν μετὰ τὰς προοιμικὰς ἐννοίας οὕτω" τὰ μὲν οὖν 26 

κατηγορημένα πολλάχις περὶ ὧν ἔνιοι τὰς ἐσχάτας τάτ-. 

τουσι τιμωρίας καὶ ἑξῆς" κατὰ δὲ μέσον, οἷον" ἔστιν 

οὖν ὅπου οὐ παρὼν τοιαύτην πρᾶξιν ἢ συμμαχίαν ἡλί- 
κην νῦν διεξηεις ὁρῶν ἀφαιρούμενον τῆς πόλεως καὶ 

ἑξῆς" κατὰ δὲ τὸ τέλος οὕτως, ἦν μέντοι τοῦ δικαίου 30 

πολίτου τότε λέγειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾷν' ὁ γὰρ συμβουλεύων 

* . 8 Ald, ἔχει. 
N 
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καὶ ἑξῆς" àv ἀρχῇ μὲν οὖν ἐτάγη, ἐπειδὴ ὡς εἴπομεν διὰ- 
βολὴ τῆς κατηγορίας ἐστὶ καὶ τοῦ κατηγόρου, τοῦτο 
δὲ πρέπει μάλιστα ἐν ἀρχῇ ποιεῖσϑαι, ἀλλ᾽ εἰ καὶ δια“ 
βολὴν ? ἔχει τῆς χατηγορίας, ἀλλ᾽ εἴπομεν ὅτι καὶ τοῦ 

δ ἀξιώματος ἐστι χαϑαιρετιχόν" διὰ τοῦτο καὶ πρέπει πρὸς 
τῷ τέλει τετάχϑαι τῆς ἀπολογίας , ἵνα δοκῇ 29 jy περε- 
ουσίας εἰρῆσϑαι" καὶ πολλὴν ἔχει τὴν ἰσχὺν , & δὲ τῷ 
μέσῳ, ἐπειδὴ ἰσχυρόν ἔστιν, ὥφειλε δι’ ὅλου ̓ ἐσπάρϑαι" 
μιγνύμενον γὰρ πανταχοῦ τῆς ἀπολογίας, οὐχ ἀφαιρεΐ- 

40 ται ** τὴν παῤῥησίαν τοῦ λέγοντος, καὶ μαλιστ᾽ ἂν ἐπι- 
στημόνως λεχϑείη" ἔτι δὲ καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴ πολλὰς 

τῶν ἀντιϑέσεων διὰ τούτου λύομεν, Or ἂν ἀπὸ χρόνου - 
λαμβάνωνται, ** ὡς καὶ Δημοσϑένης, ἐγχαλούμενος γὰρ; 
ὅτι οὐκ ἀφίχου μετὰ - κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων 

45 ποιῆσαι τὴν εἰρήνην, λύει τῷ παραγραφικῷ εἰπών" ἔστιν 
οὖν ὅπου σὺ παρὼν τηλικαύτην πρᾶξιν xai ἑξῆς" τί τε 

γὰρ ἐποίησεν εἴρηκεν" ὡς ὅτι σιγᾷ" καὶ τί ἔδει ποιήσαι, 

ὅτι βοᾷν καὶ διαμαρτύρασϑαι" καὶ τί οὐκ ἐποίησεν, ὅτε 
ovx ἐφϑέγξατο" διὰ γὰρ τούτων τὴν ἀντίϑεσιν ἔλυσεν" 

40 xol πάλιν ἑτέρωϑε λέγοντος Αἰσχίνου,, ὅτι ἄνισον τὴν 
συμμαχίαν ἐποίησας , ἐκ toU παραγραφικοῦ λύει" οἷον, 
εἰ δὲ 15 λέγεις τὰ πρὸς τοὺς «Θηβαίους δίκαια «Αἰσχίνη 

᾿ καὶ ἑξῆς" οὕτω μὲν δὴ καὶ ἡ τάξις" περὶ δὲ τῆς ἐργα- 
σίας τοῦτό φαμεν" δύο τινὰ περὶ αὐτὸ ϑεωρεῖται" Qe- 

45 στώνη μὲν ix τοῦ παρόντος χρόνου" δυσχέρεια δὲ ix τοῦ 
παρελϑόντος" οἷον εἰ παρ᾽ αὐτὰ τὰ ἀδικήματα ἠλέγχϑη, 
δᾳστώνην ** εἶχεν ἡ χατηγορία᾽ χαλεπότης δέ ἐστιν ἔχ 
τῶν μετὰ χρόνον ῥηθῆναι, ὥσπερ ὁ Δημοσθένης, καὶ 

ὁπηνίκα ἐφαίνετο ταῦτα ποιῶν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον 
so κεχρημένος τοῖς πρὸς ἐμὲ, ὡμολογεῖτο *5 ἂν ἡ κατηγορία 

- τοῖς 

9 Ald. διαπολλῆν. 40 Ald. δοκεῖ. 41 Ald. ἀφερεῖται, 
12 Ald. λαμβάνοντα. 48 Ald. δε. 44 Ald. ῥαστώνη εἶχε ἧ. 
15 Ald. ὁμολογεῖτο. pro cor. p. 230, 
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, Toig ἔργοις αὑτοῦ" vvy ἐχστὰς τῆς ὀρϑῆς καὶ δικαίας 129 

ὁδοῦ xai τὰ λοιπά" δεῖ δὲ ἐν τούτοις χαὶ τὰ ἀντιπίπτοντα 

λύειν, ὥσπερ ὃ αὐτός" tva γὰρ μή τις λέγῃ ; ὅτι ἢ àv ἐπι- 

εἰχειαν OU κατηγόρησεν, ἢ δι᾽ ἀπραγμοσύνην , 7 ὅτι οὐχ 

ἔτυχε παρών, 1) OTL περὶ μικρῶν, T ὕτι οὐκ ἐνόησε, λύει 

ταῦτα πάντα Δημοσϑένης, οὕτως εἰπών" τὴν μὲν ἐπιεί- 
κείαν. οὕτως" οὐ γὰρ δὴ Κτησιφῶντα δύναται μὲν Ow- 
xsv δι’ ἐμὲ, ἐμὲ δὲ εἴπερ ἠδύνατο, οὐκ ἂν ἐγράψατο, 
πῶς γὰρ ἀπράγμων δόξειεν εἶναι ὃ 15" καὶ δι᾿ ἐμὲ πρά- 
γματα παρέχων ἑτέροις" τὰ δὲ λοιπὰ πάντα δι᾽ ἑνὸς ov- 10 
τως" ἔστιν ὅπου χαὶ σὺ παρὼν τηλιχαύτην τάξιν ἡλίχην 

γῦν ἐτραγῴδεις" διὰ μὲν γὰρ τοῦ παρὼν λύει τὸ ot 
παρῆν διὰ δὲ τοῦ τημκαύτην, ὅτι οὐ μιχρὰ ἢ aA 
διὰ δὲ τοῦ νῦν ἐτραγῴδεις τὸ ὅτι οὐχ. ἐνόησας ὃ πε- 
ποίηχας" ov δεῖ δὲ οὐδὲ ἔρημον καταλείπειν τὸ παραγρᾳ- 15 
φιχὸν ἐν ταῖς ἐργασίαις, βλαψόμεϑα γὰρ ἂν μᾶλλον, 
᾿ἀλλὰ συμπλέκοντα αὐτῷ τὰς ἀποδείξεις οὕτω ποιεῖσθαι 

τὸν λόγον, ὡς Δημοσϑένης" χωρὶς δὲ τούτου καὶ διαβαλ- 
λει τὴν πόλιν ἐν οἷς λέγει" χαϑόλου δὲ συμπληροῦν δεῖ. 
τὸ παραγραφικχὸν, ἐπανάγοντα ἐπὶ τὴν διαβολὴν τῆς χα- 20 

τηγορίας" οἷον πάντα μὲν οὖν τὰ κατηγορημένα x τού- 
των ἂν τις ἴδοι, καὶ ἀποστρέφοντα τὸν λόγον ἐπὶ τὸν 

ἀντίδικον ὡς ἐπὶ τούτου" ἐπεὶ πρὸς γε τοῦτον τὸν κατά-΄ 

πτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς καὶ ἑξῆς" ἀλλὰ χἀνταῦϑα, 
ὦ τὶ ἂν εἰπών σὲ τις ὀρθῶς προσείποι " οὐ γὰρ δὴ ἡμῶν 25 

οἱ δικάζοντες ἀνάσχοιντο εἰ λέγοιμεν, ὅτι ἐπειδὴ ur 
πρότερον ἐχρίϑημεν οὐχ ἔξεστιν οὐδὲ νῦν κριϑῆναι, χα- 

λεπώτερος γὰρ ὁ λόγος οὗτος φανήσεται καὶ τὸ ἰσχυρὸν 
ἡμῖν περιτρέπεται" συμπληροῦντες δὲ τῇ πρὸς τὸν ἀντίδικον 
ἀποστροφῇ τὸ παραγραφιλὸν, εἶτα μεταβαίνοντες ἐπὶ 30 

τοὺς δικαστὰς χρησόμεϑα τῇ ἀπολογίᾳ, ὡς ἐπὶ τούτου, 

σι 

15* Ald. Og καὶ δ. e. πρ. παρέχον ἑταίροις. — I. 29. Ald. 

. συμπληροῦντας et 1l. 30. μεταβαίνογντας. scripsi — tg. 

Rhetor. IV. 21 
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χωρὶς δὲ τούτου , διαβάλλει τὴν πόλεν καὶ ἐπὶ τούτου", 
εἰ γὰρ ὑμεῖς ἅμα τοὺς “Ἕλληνως εἰς πόλεμον ftaQexq- 
λεῖτε xal ἐξῇρε 

Συριανοῦ. πλατύνεται τὸ παραγραφιχὸν δι᾽ ἀπο. 
δ στροφῶν, διὰ παραδειγμάτων, δι᾽ ἐνθυμημάτων" àv ἀπο- 
στροφῶν μὲν, οἷον ὡς ἐπὶ Περικλέους’ φέρε γὰρ εἰ σὺ στρα- 
τιώτας 19 ix τῶν προσόντων ἔτρεφες ἑχατὸν, ὅπως àv 
τῷ δέοντι προϑύμως ἐπαμύνοις “7 τῇ πατρίδι" εἶτα τῶν 
συκοφαντῶν τις τυραννίδος inayo, κατὰ σοῦ γραφήν" 

10 οὐχ ἂν ἡγανάχτεις εὐθυνόμενος 15 ἐφ᾽ οἷς εὐεργέτεις ; ἐγὼ 
μὲν ἡγοῦμαι" διὰ παραδειγμάτων, ὡς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, 
"καὶ γὰρ πρότερον ἀχούω Κλεινίαν ἐν καιρῷ τῇ πόλει 
πορίσασϑαι τὴν ἐπικουρίαν, διότι πολλοῖς καὶ πρότερον 
ἐχ τῶν προσόντων ἐπαρχῶν, iv τῇ κατὰ Μήδων ἐπ᾿ ᾽4ρ- 

15 τεμισίῳ ναυμαχίᾳ τριήρη σὺν διαχοσίοις ἀνδράσιν ἐπιδέ- 
δωχε τῇ πατρίδι" καὶ τῆς κατὰ βαρβάρων ἀριστείας ai- 
τιώτατος ὑπῆρξεν" ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐχεῖνον ὁρῶν ἀνδρῶν τος 
σούτων ἰδιώτην 1? ὄντα δύναμιν περιβαλλόμενον ἡγανά- 
χτησεν, ἢ πρὸς δικαστήριον εἴλχυσεν, ἢ τυραννίδος ἐγρά- 

10 yaro* διὰ δὲ ἐνθυμημάτων, ὅτ᾽ ἂν οἰχείαις τῷ προχει- 

μένῳ χρώμενος ἐννοίαις χατασχευάζεν τὸ παραγραφιχὸν 
λέγων" ποῦ γὰρ δίκαιον τηλικούτους ἀγῶνας ὑπομένειν, 
ὑπὲρ ὧν εὖ ποιεῖν ἐσφπουδάκασιν ἄνϑρωποι; ποῦ τὸν προ- 
λαβόντα 25 παρασχευῇ τοὺς κινδύνους εὐθύνειν ἄξιον; 

45 ποῦ τὴν ϑρεψαμένην προαναρπάζειν τῶν δεινῶν οὐχ εὔ- 
λογον; εἰ γὰρ περιμενοῦμεν τοὺς χαιροὺς καὶ τῶν πολε- 
μέων ἤδη τὴν χώραν λεηλατούντων τότε πρὸς τὴν ἐπιμὲ- 

λειαν τρεψόμεϑα τῶν δεόντων, ὀχνῶ λέγειν ?* μὴ τοῖς 
ἐναντίοις ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν πολιτευσώμεϑα" 33 ὁ μὲν 

, νοις 
46 Ald. στρατιώτης. 17 Ven. ἐπαμύνῃς.ς.  ἠΑἐ8 εὐθυνόμε- 

νος Áld. et Par. om., recepi ex Ven, 419 Ald. ἰδιύότην. 20 
Ven. προλαμβάνοντα. 481 λέγειν Ven. om. 32 Ven. πολι- 
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οὖν φεύγων τούτοις τοῖς τύποις 33 παρασχευάζει τὸ πα- 

ραγραφιχόν" ὁ δὲ διώχων ἀνατρέψει αὐτὸ χαϑολικοῖς Ao 
γισμοῖς" 35 οἷον τῶν συνειδότων ἑαυτοῖς ἐστε τὸ παρα- 
γράφεσϑαι" τῶν δὲ ϑαῤῥούντων τὸ δίχεσϑαι τὸν ἀγῶνα" 
δυοῖν 35 γὰρ ϑύτερον, ὦ ὦ γρηστὲ, ἢ χατὰ τῆς πόλεως à ἅπανο δ 
E" xexovoysig, ἢ κηδόμενος ἡμῶν; ὡς ἄνω χαὶ χάτω 

ϑρυλεῖς παρασχευάσαι τὰ πρὸς τυραννίδα " εἰ μὲν οὖν 

εὖ ποιῶν φανῇς, πρόδηλον ὡς καὶ δωρέὰς λήψῃ παρὰ τῶν 

πολιτῶν" εἰ δ᾽ ὥσπερ ἐπιδείξειν 26 ἐγὼ πεπίστευκα, xc" 130 
ἡμῶν ἅπαντα ταυτὶ “πεφωράσῃ 27 ὀχευωρούμενος αὐτός 10 
τε ἐπιβουλεύων εὖ οἶδα παύσῃ; καὶ τοὺς ἄλλους σωφρα- 

νεστέρους ὃ κατὰ σοῦ σήμερον ἀγὼν παρασχευάσει ?9* 
κατ᾽ ἀμφότερά τοίνυν ἡκιστὰ παραγραπτέον goi τὴν 

δίκην" διαφέρει δὲ τῆς παραγραφῆς τὸ παραγρὰφιχὸν͵ j 

ὅτι ἡ μὲν στάσις, ?? τὸ δὲ κχεφαλαιον᾽ καὶ ἢ μὲν νύμον 18 
ἔχει πάντως προκείμενον, τὸ δὲ οὔ" xii ἡ μὲν ἐχβάλλει 
τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ διαβάλλει" καὶ τὸ μὲν κατὰ τοὺς εἶξ΄ 
ρημένους ?? γίνεταί τρόπους; ἡ δὲ διαφόρων "3 γινεται 
ϑεωρηιιάτων: 

Μαρκελλίνου. oxi μὲν διδάσκειν τοῦ χέφα- 4} 
λαίου τὴν δύναμιν καὶ τὴν φύσιν ὃ τεχνιχὸς, QU μὴν 

πάντα τὰ παραγρὰφίχὰ 33 περιέλαβεν" οὐ γὰρ ix μόνων 

τούτων συνίσταται" ἀλλ᾽ ἔδει χκαϑόλόυ εἰπεῖν, oti τοσαῦ- 

τὰ εἰσιν τὰ παραγραφιχᾶ; ὅσα καὶ τὰ περιστατικὰ TVy- 

χάνει" ἀλλ᾽ ἴσως ἐπειδήπερ x τούτων τῶ πολλὰ συμβαί- 28 

ει παραγραφιχὰ γίγνεσϑαί, ἐχ τούτων εἶπέν καὶ͵ ἐνεσϑαι" 

εἰ γὰρ τὸ παῤαγραφιχὸν ἐκ τῆς παραγραφῆς ἔσχε τὴν ᾿ 

τευσόμεϑα. — 23 Ven. διὰ τῶν τόπων τούτων κατασκευάσει: 24 
Ven. λογ. καϑολικοῖς. 25 Ven, δυοῖν ϑάτερον; ὦ χρηστέ: Áld; 

Par. δυοῖν γὰρ ϑατίρῳ rgnoiéov; 26 Áld. ἐπειδείξειν, Vet, 

δείξειν. — 27 Ald. πεφοράσῃ: 28 Ald. παρασκχευάσοι: 49 Ven; 

add. ἐστί. 50 Ven. προειρημένους: 31 Vén; ἑτέρων εὑρίοε 

κεται ϑιίωρ — 52 Ald. περιγραφικᾶ: 

21.. 
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γένεσιν, τουτέστι Tfjg μεταλήψεως, , εἰχότως ἐξ ὧν ἡ με- 

τάληψις γίνεξαι, ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ τὸ ) παραγραφικχὸν ye 

γεται" ἔπειτα. γνωστέον ovg αὐτὸς εἶπεν τέσσαρας τρό- 
πους" ἀπὸ τοῦ λείποντος, ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος, ἀφ᾽ 

5 ὧν ἕτεροι πεποιήχασιν, ἀπὸ χρόνου, οὗτοι πάντος δύο 
εἰσὶ, τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ προσώπου εἰς τρία ἐμέρισε, καὶ οὔ- 
τως ἐποίησε τέσσαρας, εἰ δὲ μὴ, δύο τυγχάνει τὸ ἀπὰ 
χρόνου καὶ προσώπου" ἱστέον δὲ χαὶ τοῦτὺ, ὅτι χαὶ εἰς 

ἀτελῆ xci εἰς τέλειον ἐμπίπτει στοχασμον" καὶ ὅπου ἂν 
40 ἐμπίπτῃ, διὰ τῶν περιστατιχῶν κατασχευαζεται" ὅτε TOL- 

γυν ἔχομεν ix τούτων διαβαλεῖν τὴν κατηγορίαν, ἐμπισ- 
, τῶι" εἰ δὲ “μὴ , ἐχλείσεει" διὸ xol προσέϑηκεν ὃ τεχνικὸς, 
τὸ ἔστιν ὅτε" ὁ δὲ Μαΐωρ διαιρῶν πλατύτερον τὰ πρά- 
γματα &Owxsv, ἐν οἷς εὑρίσκεται xal ταῦϑ' ἃ “πταραϑη- 

48 σόμεϑα᾽ τότε, φησὶν, εὑρίσχεται παραγραφιχὸν, ὅτ᾽ ἂν 
δύο προσώπων ὑπευϑύνων ὄντων ϑάτερον μὲν ἐμφανὲς 
ἢν θάτερον. δὲ ayvontot. οἷον γυνῃ συνεχῶς νυχτωρ δα- 

χρύει, καὶ χρίνει αὐτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας, ἄδηλον ὃν εἰ 
ἔστι μοιχὸς, ἢ τίς ὁ μοιχός" ἐρεῖ τοίνυν ἡ "γυνὴ, ἢ ὁ ὑπὲρ 

. 20 ταύὔτης λέγων" φανῆναι δεῖ πρῶτον, τίς ὁ μεμοιχευμένος, 
ἢ τ᾽ ἂν χρίνηταί τις φόνου μή που δῆλον ὃν εἰ ἀνῇ- 
ρηταί τις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου" ἐρεῖ γὰρ δεῖξαι πρῶτον 

2 , 4 , « * * ^ » / 

εἰ τέϑνηκξεν, καὶ παλιν ὡς ἐπὶ τοῦ χρινομένου φόνου, ixtv- 

δὴ συχνοῖς χέχρηται χαϑαρσίοις" ἢ ὅτ᾽ ἂν φεύγῃ τις συν- 
25 ξιδότος μηδέπως ἑαλωχότος, o gnow Ó κατήγορος αὐ- 

τὸν συνειδέναν" οἷον ᾿“Αρίσταρχος ἐπὶ Νικχοδήμῳ φόνου 

λαβὼν αἰτίαν, ἔτε μετεώρου τῆς δίχης οὔσης ὑπεξῆλϑε. 
xai κρίνεται Δημοσθένης συνειδότος" λέξει γὰρ μηδέ- 
ποτε τοῦ “Αριστάρχου ἁλόντος οὐχ οἷόν τε συνειδότος ἐμὲ 

30 χρίνεσϑαι" ἱστέον δὲ, ὡς τὸ παραγραφικὸν τὸ ἀπὸ τοῦ 
ὑπερβάλλοντος τότε μόνον ϑέλει ἐμπίπτειν ὁ Μαΐωρ 0r 

ἂν διάφοροι τῶν στρατηγῶν αἱ πράξεις, ὅτ᾽ ἂν δὲ μία 

ἡ ποιότης 7 ῥητόρων ἢ νέων, οὐκ ἔχει χώραν τὸ κεφά- 
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λαιον" ἀμέλει φησὶν ὃ “υσίας ἐν τῷ ὑπὲρ Νιχομάχης 
διώχων ᾿ἔχφαντίδην καὶ Διοφάνην, οὐχ ἤλϑεν ἐπὶ τὰ 
χεφάλαιον τοῦτο, διὰ τὸ μέαν εἶναι ἀμφοτέρων τὴν ποι- 
ότητα. 

*H τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διπλὴ Ὁ ἐστιν" ἢ ydo εἰσιν οἱ μάρτυρες 5 

ᾧ οὔ. οἷον μνωμένῳ vol κόρην 1 μήτηρ ἔφη τῆᾳ κύρης, ϑᾶττον τε- 
ϑ»ἡξεσϑαι αὐτὴν ἢ ἐκείνῳ δοϑήσεσϑαι." ἀπέϑανεν. ἐπὶ σημείοις φαρ- 

μάκων ἥ παῖς" εἶτα᾽ βασανίζων ᾶ πατὴρ τὰς ϑεραπαινίδαὶ , περὶ 
μὲν τῆς φαρμακείας ἀκήκοε πλέον οὐδὲν, μοιχείαν δὲ τῆς γυναικὸς 

σιρὸς τὸν μνηστῆρα καὶ φαρμακείας κρίνει τὴν γυναΐκα" ἐγταῖϑα 10 

γάρ εἶσιν οἱ μάρτυρες αἱ ϑεραπαινίδες δηλονότι" οὔκουν ἀπαιτήαει 

τοὺς μάρτυρας, ἀλλὰ διαβαλεῖ, " ὅτε μὴ δεῖ πιστεύειν " φύσει γὰᾷ 

ἐχθρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις" καὶ ὅτι οὐδὲ oig" ἐλευϑέρους 

πάντας ἀξιοπίστους ὑπολαμβάνοντεο σχολῇ γ᾽ üv τοῖς δούλοις πι- 

στεύσαιμεν " καὶ πλεῖον * δ᾽ ἂν εὕροις" δεῖ δὲ ἀντετιϑέναι τοῖς μάφ- 15 

TUO: τοὺς μάρτυρας, πότεροι ἀξιοπιστότεροε, καὶ ἀντἐξετάζειν, ὧς 13] 

ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος ὁ Δημοσθένης" τουτὲ γάρ᾽ σοι καϑύλου περὶ 

μαρτύρων ἔστω τεχνικύν τε ϑεώρημα" ἢ διαβάλλειν αὐτοὺς ὅκι πρὸς 
χάριν ἢ δι’ ἔχϑραν ἢ διά τινὰ οἰκειότητα αὑτοῦ μαρτυροῦσιν, ἢ 

διὰ κέρδος τι οἰκεῖον, ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι δι᾿ ἡλικίαν ἀξιοπίστους" 40 

εἰ δὲ μὴ ty μάρτυρες, ὃ μὲν φεύγων χρήσεται ἀπαιτῶν αὐτοὺς 

τοῖςδε" προσώπῳ, οἷον τίς ὃ δούς" πράγματι, οἷον τί δούς: τόπῳ, 

οἷον ποῦ" τρόπῳ , οἷον πῶς" χρύνῳ, οἷον πότε, αἰτίᾳ, οἷον διὰ τί" 

καὶ τούτοις χρήσεται πᾶσιν ἢ τοῖς ἐμπίπτουσιν" ἃ δὲ κατηγορῶ; 

ἀποφαγεῖ τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἀξιοπιστότερρν τοῦ διὰ 25 

τῶν μαρτύρων" οὔτε γὰρ πεπειαμένα τὰ πράγματα οὔτε χαριζόμενά 

τῳ λέξει, ὥσπερ, οἱ μάρτυρες πολλάκις" ἀλλ᾽ old ἐστε φύαει, 

τοιαῦτα καὶ ἐξεταζόμενωα φαίνεται. 

Συριανοῦ. ᾿Ελέγχων ἀπαίτησις ὠνόμασται ἀπὸ 
τοῦ τὸν φεύγοντα μάρτυρας ἀπαιτεῖν τῶν χατηγορουμέ- 39 

νων, χαὶ τῷ διώχοντι μὴ συγχωρεῖν ἀμαρτύρους * ποι-᾿ 

1 Par. διττή, — 2 Ald. διαβαλεῖν. 5 Par. πλείονα. 4 

Ald. μαρτύρους. 
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εἶσϑαι τὰς χατηγορίας" πλατύνεται δὲ ὑπὸ 5 τοῦ φεύγον- 
τος τετράσι τούτοις τύποις "ὁ πηλικότητι, συγχρίσει, toig? 
πρός τι, τοῖς περιστατιχοῖς μυρίοις * ἔοικε δὲ ἡ πηλικό- 

της xal ἡ σύγκρισις xoi τὰ πρός τι τῇ ἐν χοινῷ τόπῳ 
b τριπλῇ συγχρίσει" ἀπὸ τοῦ μείζονος, ἀπὰ τοῦ ἴσου, ἀπο 

ἢ τοῦ ἐλάττονος, καὶ ὃ πηλιχότητι μὲν οὕτω" μέγα ἐστὶν 
ὁμολογουμένως τὸ ? ἔγκλημα, οἷον εἰ τυραννὶς, ei προ- 
δοσία τὸ κρινόμενον" οὐχοῦν χρὴ μαρτύρων ἀπόντων, πε- 
pi τηλικούτων πραγμάτων ποιεῖσθαι τὴν χρίσιν " συγχρί- 

40 σει δὲ, ὅτε καὶ ἐπὶ πάντων ὑμοίως *? ἔχει τῶν᾽ παρα- 

πλησίων" οἷον φόνου, δωροδοκίας ; παραπρεαβείας * ἅπερ 

ἅπασαν ** ἀνατρέπει διὰ τῆς παρανομίας τὴν πόλιν" 

ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ ἐχείνων οὐδεὶς πώποτε τῶν ἐλεγξόντων 
ἀπόντων *? ὑπέσχε τὴν χρίσιν᾽ τοῖς δὲ πρός τι" ὅτι ἄ- 

b τοπον ἐπὶ μὲν ὕβρεως χαὶ κλοπῆς μηδένα ἐξ ὑποψίας" 

᾿ ρίνεσθαι" ἐπὶ δὲ τῶν τηλικούτων ἀμαρτίύρους ποιεῖσθαι 
τὰς κατηγορίαφ" τοῖς δὲ περιστατικοῖς" Ὁ" προσώπῳ μὲν, 
οἷον τίς oióev* χρόνῳ δὲ, οἷον πότε" τόπῳ, οἷον ποῦ" 

καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως χατὰ τὴν yotiav* διαφέ- 
80 θεν δὲ ἡ σύγχρισις τῶν πρός τι" ** ὅτι ἡ μὲν ἀπὸ τῶν 

ἴσων λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων: διὸ χαὶ 
ἄμφω συγχριτικὰ ὠνόμασται παρὰ τῶν τεχνογραφων" 

5 Ald, ἀπό. Ven. οἱ Par. ὑπόύόύξ. 6 Ven. τόποις τούτοις. 7 

τοῖς Àld. et Par. om., recepiex Ven. 8 xai Ven. om. 9 Ven. τὸ 

ἐπαγόμενον ἔγκλημα, εἰ (Ald. Par. οἷον ἢ) τυραννὶς, εἰ προδ. τὸ κρινό- 

μενον εἴῆ. 10 Ven. οὕτως. 11 Ven. inserit: ἄρδην. 12 Ven. 
o» 

ἁπάντων. 43 Ven. τοῖς δὲ περ. μορίοις, οἷον προσώπῳ, εἰς el- 

δὲν, χρόνῳ, πότε, τόπῳ, ποῦ, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον παραπλησίως. 

41 Ven. ταύτῃ, ὅτι 5j μὲν σύγκρισις ἐπὶ τῶν παραπλησίων λαμβ., 
τὰ δὲ πρός τι ἐπὶ τῶν ἐλαττόγων" ἀμφότιρα γὰρ σιυγκριτικήν ἔχει 
δύναμιν," διόπερ καὶ οὕτω καλεῖται παρὰ τῶν τεχνογράφων" δια- 

φορὰ δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ παραπλησίου καὶ ἐλάττονός ἐστιν, ὡς τὰ 

— παραδείγματα διδήλωκεν ἡμῖν ἀνωτέρω" ἀγατρέπεται 06 κι τ. À. 
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ἀνατρέπεται δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαί- 
τησις τοῖς αὑτοῖς τόποις" πηλικότητι μὲν, ὅτι μέγα ὁμο- 
λογουμένως τὸ ἔγχλημα, τὰ δὲ μεγάλα λαϑεῖν ἀδύνα- 
τον *5, οὔχουν ἔδει μάρτυρας ἐπὶ τοῦτο 15 χαλεῖν, ἀλλὰ 37 
πράγμασι προσέχειν, ἅπερ πιστότερα 13 ἐστι μαρτύρων. δ 
ἁπάντων" καὶ τοιούτοὶς 13 πολλοῖς ἑτέροις χρησάμενος. 

λογισμοῖς, τὰ πρός τι συνάψει λέγων, ὅτι ἐπὶ μὲν ὕβρε- ᾿ 

eg καὶ χλοπῆς καὶ τῶν μικροτέρων ἀδικημάτων εἰχότως 
χρεία μαρτύρων, ὅπου καὶ λανθάνειν ἡ τῶν ἀδικημάτων 29 
παῤασκευάξει βραχύτης, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων οὐ μαρ- 7] 
τυρίαις πεπλασμέναις, ἀλλὰ τῶν δρωμένων ταῖς ὑπερβο- 

λαῖς προσέχειν ἄξιον" τοῖς δὲ περιστατικοῖς οὕτω" τίνας 

δὲ καὶ βούλει χαλέω μάρτυρας, φίλους σούς; ἀλλ᾽ οὗτοι 
σοὶ συνεργοῦσιν" οὔχουν xaO" ἑαυτῶν ἐροῦσιν" ἀλλὰ τοὺς 
ἀπεχγϑῶς πρὸς σὲ διακειμένους ; ἀλλ᾽ εὔδηλον ὡς ?* τῆς 15 
Ψευδομαρτυρίας αἰτιάσῃ τὴν ἀπέχϑειαν" ἀλλὰ τοὺς οὐ- 

κέτας βασάνῳ τἀληϑὴ λέγειν καταναγχάσομεν ; ; xoi τίς 

οὐκ οἷδεν ὡς imiogxog ἀεὶ xol ἄπιστος ἡ τῶν ἀνδραπό- 
δων φύσις" καὶ τῶν αἰχισμῶν ἐϑάδες ὑπάρχοντες δια- 

χαρτεροῦσι πρὸς τὰς πληγάς" ὅλως δὲ εἰ xol μάρτυρας 39 

παρείχημεν ?? τοὺς ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ χατειληφότας, οὐδεὶς 
ἔτι χρίσεως ὑπελείπετο καιρός" ἀπὸ δὲ χρόνου, νύχτα γὰρ 
ἐπετήοεις' ?* ἀπὸ δὲ τόπου, οἴχοι γὰρ ταῦτα κατέχρυπε 
τες, ἐπιβουλεύειν ἡνίχα ἂν δοχῇ 3) σοι τοῖς πηλίταις 

ἐσπουδαχώς" καὶ ὡς ἐρημίαν, ὦ φονεῦ,35 ἐπετήρεις τὴν 25 

παράνομυν ἐμπλῆσαι 37 προαίρεσιν ἐπειγόμενος. ὁ μὲν οὖν 
φεύγων ἐν ἀρχῇ "8 τῆς ἀπολογίας χέχρηται τῇ τῶν ἐλέγχων 

15 Ven. ἀδύνατα. 46 Ven. ἐπὶ τούτων. 17 Ven, τοῖς 

πράγμ. - 18 Ven, πιστότατα, 49 τοιούτοις Ven. om. 20 

Ven. τῶν ἀδικημάτων $ βραχύτη. 21 Ven. ὅτ. 22 Ven. 

παρειχόμην. 45 Ald. κατειληφότας. 24 Ven. add, καὶ σκό- 

τος. 25 Ald. δοκεῖ σοι. Ven. σοι Pie Par. δοχὴ σοι. 26 Ven. 

ὁ φονεὺς ἐποτήρε. — 37 Ven. ῥαπΐησαι. 38 AM. ἐν ἀρχῆς. . 
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ἀπαιτήσει" ὁ δὲ διώχων ἀνατρέπει αὐτὴν μετὰ 19 βού. 
132 λησιν καὶ δύναμιν χαὶ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους" xol 

ἔστι τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων d» τῷ τελείῳ στογασμῷ τὸ 
χεράλαιον" ἐν μόνῳ δὲ τῷ 55 ἀπὸ γνώμης ὄντι ἁπλῷ 

5 οὐκ ἐμπέπτει ἡ τῶν ἐλέγγων ἀπαίτησις" οἷον ὡς ἐπὶ "1 
τούτου" νόμος τὴν ἐπιτροπευομένην γυναῖχα μήτε τὸν 
ἐπίτροπον μήτε τὸν παῖδα αὑτοῦ γαμεῖν" ἐπίτροπος ἀπε- 
κηρυξε τὸν υἱόν" ἐβιάσατο τὴν χύόρην ὁ “παῖς ἐχείνη γα- 
μηϑῆναι εἵλετο τῷ βιασαμένῳ" ἀναλαμβάνει τὸν παῖδα 

9 μετὰ τοῦτο ?? 0 πατὴρ, καὶ χρίνεταε κατὰσοφισμοῦ. 

Σωπάτρον. Ταῦτα τὰ δύο κεγάλαια, τὸ fre Q&- 
yoct(uxóv φημι xoà τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εὐϑέως 
ἐξ ἀρχῆς ἡ τέχνη παρέσχε τῷ φεύγοντι" ἐπειδὴ γὰρ ἐκ 
τῆς τοῦ χατηγύρου καταφορᾶς ἐξκσϑενεῖσϑαι δοχεῖ ὁ 

46 φεύγων, ἡ τέχνη ἐπιῤῥωννῦσα αὑτὸν χαὶ τὴν ἀπολογίαν 
ἐνάμιλλον χαϑιστᾶσα, ταῦτα τὰ χεφάλαια πρῶτον αὐτῳ 
. παραδίδωσιν. ᾿Ελέγχων ἀπαίτησις εἴρηται διὰ τὸ τὸν 

φεύγοντα ἐλέγχους ἀπαιτεῖν τοῦ πράγματος." περὶ οὗ n 

χρίσις" ἀπαιτεῖ δὲ ix τῶν ἀτέγνων πίστεων ἀξιῶν ylyye- 
20 γ7ὅαι τὴν χρίσιν, χαὶ τὰς ἀποδείξεις τοῦ ἐπαγομένου 

ἐγκλήματος, οἷον ἐχ βασάνων, μαοτύρων" ἄτεχνοι δὲ si- 
⁊ € et ^ , Ld » * 

ρηνται, ἐπειδὴ ἡ ὕλη τοῦ προβληπατος ἔχει αὕτας καὶ 

TOU πράγματος, καὶ ov γίνονται ἔξωϑεν ἀπὸ τῆς τοῦ 
ῥήτορος τέχνης " δύναται δὲ τὸ κεφάλαιον ὥσπερ χαὶ τὸ 

25 παραγραιικὸν διαβάλλειν τὴν χοίσιν ὡς oU δεόντως 33 

γινομένην" ὥσπερ δὲ τὸ παραγραφικὸν ῥυπαίνει τὸν χρώ- 

μένον, ὑποψίαν ποιοῦν μὴ ἔχειν ἀπολογίαν, οὕτω καὶ 
τοῦτο ῥυπαίνεε μὲν αὐτὸν ὡς ζητοῦντα ἀπὸ ἑτέρου προ- 

σώπου τὸν ἔλεγχον χαὶ μὴ ἑαυτῷ δυνάμενον συνίστα- 

29 μετὰ Ald. om, ost in Ven. et Par. — 30 Ald, ro. Ven, 

ἐν. μόνῳ δὲ στογασμῷ τῆς γνώμης, ὄντι ἁπλῷ. 31 Ven. ἐπ᾽ 

ἐκείνου. $2 μετὰ τοῦτο Ven. om. 55 Ald. οὐδέοντος. 4 
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σθαι ἂν τῇ κρίσει". δείχνυσι δὲ οὐκ ἰσχυρὰν τὴν κατη- 
γορίαν" ὃ δὲ κατήγορος μόνον ἔχβαλλει χρώμενος τῷ 
ἀπὸ τῶν pixórom xol τεχμηρίων ἐλέγχῳ" ἐξήτηται δὲ ἐν- 
ταῦϑα πῶς ἄρνησιν οὐσιώδη ἔχοντος τοῦ στοχασμοῦ, 
ἐλέγχων ἀπαίτησις γίνεται" τοῦ γὰρ ἀφανοῦς εὔηϑεές 5 
jor. μάρτυρας ἀπαιτεῖν" xai τινες μὲν οὕτως ἀπολο- 

γοῦνται, ὅτι τοῦ σημείου τοὺς μάρτυρας ἀπαιτοῦσι" 

τοῦτο δὲ χαχῶς" οὐδὲ γὰρ περὶ αὐτοῦ ἐστιν ἡ χρίσις, ἢ 
ἡ χατηγορία, ἄλλως τε οὐδὲ μαρτύρων δεῖται τὸ φανε- 
οὖν" ἄλλοι δὲ ἄμεινον ἀπολογούμενοί φασιν, ὡς φύσεὶ 10 

᾿ 2 * ^ , 3 - 4 7 » L| 
στὶν Toig «qtvyovon ἀπαιτεῖν μάρτυρας ἐν οἷς ἴσασι μὴ 

ὑφεστῶτας" εἰ γὰρ ἤδεισαν 34 ὄντας, οὐχ ἂν ἀπήτουν" 
τοσοῦτον δὲ εἰδέναι γρὴ, ὅτε ἐν μὲν τοῖς ἀληϑέσι τῶν 
ἀγώνων μάρτυρες προγχέρονται, ὡς ἐν τοῖς ἐπιτροπιχοῖς 

Δημοσϑένους" οἱ γὰρ διχασταὶ οὖχκ ἀνέχονται ἄνευ μαρ- 15 
τύρων χοῖναι" εὕρηνται δὲ καὶ λόγοι ἀμάρτυροι ὡς ἐν τῷ 
χατὰ Τιμάργου" iv δὲ τοῖς πλασματιχοῖς oU, διὸ ἀδιο-" 
ρίστως εἰπὼν ἔπταισεν ὃ τεχνιχὸς, εἰσὶ μάρτυρες ἢ οὔ" 
ἀδύνατον γὰρ ἐν τοῖς πλασματιχοῖς μάρτυρας παρενεγ- 

ϑῆναι" ἄλλως τε χαὶ ἀσύστατα γίνεται διὰ τῶν μαρτύ- 20 
pov γινόμενα" ἔνϑεν δῆλον ὅτι περὶ μόνων τῶν ἀληθῶν 
ξητημάτων διαλαμβάνει" ἔϑει δὲ χεχρατηχότι χαὶ ἐν τοῖς 

ζητήμασι χαὶ ἐν τοῖς πλάσμασιν ἁπαιτεῖ μὲν ὃ φεύγων 
μάρτυρας, παρενεγκεῖν δὲ 0 κατήγορος οὐ δύναται" τού- 
του γάριν καὶ ὃ τεγνογράφος τελείαν αὐτοῖ τὴν ἐργα- 28 
σίαν ποιούμενος φησὶν εἶναι διττὸν τὸ χερφαάλαιον" ἢ 
γάρ εἶσι μάρτυρες ἢ οὐχ εἰσίν" ὅτε μὲν οὖν εἰσὶν, ἢ δοῦ- 
λοι τυγχάνουσιν ἢ ἐλεύϑεροι" καὶ δοῦλοι ἢ τῶν ἔξωϑεν, 
ἢ αὐτοῦ τοῦ καταμαρτυρουμένου" δυιίοτε γὰρ καὶ οἰκέτας 
κατὰ τῶν οἰχείων δεσποτῶν εἰς μαρτυρίαν παραγουσιν" 30 
τῶν μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἐχβαλοῦμεν ἐκ τῆς τύχης τὴν μαρ- 
τυρίαν, εἰ μὲν γὰρ μετὰ βασάνων μαρτυροῦσι, φήσομεν, 

34 Ven. ἔδεσαν. 
N 

rod 
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ὡς οὐδὲν φροντίζουσι τῶν βασάνων ' κατεπήγγελται γὰρ 
αὐτοῖς ἐλευϑερία ἀντὶ τῶν ἐνταῦϑα πληγῶν ἢ ἄλλο τι 
τοιοῦτον. εἰ δὲ ἐχτὸς βασάνων, ἐροῦμεν, ὅτι οὐδὲ μετὰ 
βασάνων ἀληϑὴς "" ἡ μαρτυρία" πολλοὶ γὰρ ἑάλωσαν 

δ τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντες, μή τι γε βασάνων ἐκτὸς" τῶν δὲ 
οἰχείων" ὥσπερ εἶπεν ὃ τεχνιχὸς, Ott φύσει πολέμιον τὸ 
δοῦλον τοῖς δεσπόταις, οἱ δὲ ἐλεύϑεροι, ἢ ξένοι, ἢ πολῖ- 

133 ται" τοὺς μὲν οὖν ξένους αὐτὸ τοῦτο διαβαλοῦμεν, ὅτε 
ἔξωϑεν τῇ πόλει παρεισενεχϑέντες καὶ μὴ γνήσιον &yov- 

10 τες τὸ γένος, ὡς οὐδὲν ϑαυμαστὸν, εἰ φόνῳ πολιτῶν ἐφ- 
ἠδονται" ἐθέλουσι γὰρ χατὰ βραχὺ δαπανωμένων τῶν 
πολιτῶν ἔχειν ἐντεῦϑεν τὴν ἄδειαν" τοὺς δὲ πολίτας πα- 
λιν ἐξεταστέον" 1) γὰρ πένητές εἰσι ἢ πλούσιοι" τοὺς μὲν 
οὖν πένητας ἐχβαλοῦμεν φάσχοντες ὡς ῥᾳδίως ἐπὶ τῷ 

15 λήμματι μαρτυροῦσιν ὥσπερ καὶ Δημοσϑένης" τοῦ γὰρ 
Aioxivou παρενεγχκόντος μάρτυρας τοὺς Φωχεῖς, ὡς ovx 
αὑτὸς εἴη ὁ τὴν πόλιν avrov ἀπολωλεχὼς, φησὶν" ὅτε 
εἰσὶ τινες ἐν αὐτοῖς ἐπὶ χρήμασι 55 πάντα ῥᾳδίως ποι- 

oUvrtg* εἰ δὲ πλούσιοι, πάλιν οὗτοι ij πονηροὶ ἢ ἐπιεικεῖς" 
20 πονηρῶν μὲν οὖν ὄντων ἐχβαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν ἐκ 

τούτων" xol μάλιστα εἰ ὡς φιλόδικοι διαβαλλοιντο" εἰ δὲ 
ἐπιεικεῖς δοχοῖεν , ἐκ τῶν ἐνόντων πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν ix- 
βαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν, ἢ φιλίαν τοῦ συνηγόραυ αἰτιώ- 
μενοι ἢ οἶχτον, ἢ καὶ αὐτὸ τοῦτο 57 τὸν πλοῦτον αἰτια- 

35 σύμεϑα, ὅτε ϑαῤῥοῦντες διὰ τὸν πλοῦτον ὡς οὐδὲν πεί- 
σονται, ἐπὶ τὴν μαρτυρίαν ἀπήντησαν" ἂν δέ γε μὴ d- 
σιν, αἰτεῖν yor τὸν φεύγοντα καὶ διαβάλλειν τὴν πίστιν, 
ὡς ἀσϑενῆ τὴν μὴ ἐκ μαρτύϑων ἀλλ᾽ ἐξ εἰχότων γιγνο- 
μένην" οὐ δεῖ δὲ τοῦτο ποιεῖν ὡς ἔτυχεν " ἀλλὰ πρῶτον 

30 ἐφορᾷν, εἰ ἐνδέχεται διὰ μαρτύρων συστῆναε τὴν ὑπόϑε- 
σιν ἢ μή" καὶ ὅτ᾽ ἂμ εὕρωμεν πανταχόϑεν μαρτύρων ἀ- 
πορίαν, τότ᾽ ἐπιϑησόμεϑα ἀπαιτοῦντες τοὺς ἐλέγχους" εἰ 

35 Ald. ἀληϑείς. — 36 Ald. ἐπιχειρήμασι. 57 Ald. τοῦτον. 
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γὰρ εἴησαν, εἶτα ἡμεῖς ἀἁπαιτήσομεν αὐτούς" ἐκείνων 

παρεχομένων '0U χαλεπῶς ἁλισχόμεϑα " δεῖ τοίνυν μὴ ὃν- 

των ἀπαιτεῖν" ἀπαιτεῖν δὲ οὐ μάνον πηλιχότητι χαὶ συγ- 

κρίσει καὶ τοῖς πρός τι, ἀρ ἤδη ἔφαμεν, ἀλλὰ καὶ  ἔϑεε 

καὶ νόμοις χαὶ διχαστηρίοις" ἔϑει μὲν οὕτω λέγοντας, 
ἔϑος γὰρ ὑμῖν ποιοῖμ τὰ τοιαῦτα" νόμῳ δὲ οὕτω" καὶ 

οἱ νόμοι δὲ οὕτω κελεύουσι τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν φανε- 
ρῶν. ἐλέγχων χαὶ ἀναμφισβητήτων. δικαστηρίοις δὲ οἷον" 
xal γὰρ τούτου χάριν καὶ τὰ δικαστήρια συγκροτεῖται" 

ἱστέον δὲ, Ort, τοῦτο διαφέρει σύγκρισις τῶν πρός τι" 10 
ἄμφω μὲν γὰρ ,συγχριτιχά " ἀλλ᾽ ἐπὰν μὲν ἀορίστως εἰς - 

ἀγηται" οἷον or. ἂν λέγωμεν, ὅτι καὶ ἐπ᾽ ἄλλων οὕτως 

εἰώϑατε καὶ μικροτέρων ποιεῖσθαι τὰς χρίσεις, τοῖς πρὸς 

τε χρώμεϑα" ὅτ᾽ ἂν δὲ ὡρισμένως οἷον καὶ τινων ἀδικη- 
μάτων, χλοπῆς ἢ μοιχείας ἢ τινος τῶν τοιούτων, τότε 15« 

συγχρίνομεν, καὶ τούτοις μὲν roig τρόποις, Or. ἂν ἅπαι- 
τῆσαι βονληϑείης ἐλέγχους, γρήσῃ" ?? χρήσῃ δὲ καὶ éré- 
Qc ^? μεθόδῳ" ὡς καὶ αὐτός φησιν 0 τεχνιχὸς ἀπὸ τῶν 
περιστατιχὼν ἀπαιτῶν τοὺς ἐλέγχους" περιστατιχὰ δὲ εἴ- 
θηται πολλάκις ὡς ἔστι ταῦτα, πρύσωπον, πρᾶγμα, γρό- 30 
γος, τόπος, τρόπος, αἰτία, ὕλη, ἐξετάζεται δὲ τὸ πρόσ- 

ὠπον ἀπὸ τῶν ἐγκωμιαστιχῶν, γένους, ἀγωγῆς, πρά- 
ξεως, ἐπιτηδευμάτων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν παρεποιιέϑων - 
τοῖς ἐγχωμιαστιχοῖς. προσώποις" οἷον. πρόσωπα μὲν, τίς 
μου καταμαρτυρεῖ ταῦτα πεποιηκέναι, δοῦλος, ἐλεύϑερος, 35 
ξένος, πολίτης. Χρόνῳ δὲ, οἷον πότε ἑωραχέναι, νύχ- 
vop ἢ utÓ ἡμέραν" ἐν πολέμῳ ἢ àv εἰρήνῃ " τόπῳ 
δὲ, οἷον" ποῦ, ἐν ayopz, ἐν πόλει, ἐν ἐρημίᾳ" πραγ- 
ματιχῇ δὲ, οἷον τί ποιοῦντα" ἐφ᾽ ἅπασι δὲ χαὶ τὴν αἰ- 

τίαν ἐπιξητήσει" οἷον χέρδους ἕνεκεν 1) δὲ & om καὶ 30 

τούτοις ἅπασιν ἐπεξέρχεται xarà διαίρεσιν προϊὼν καὶ 

σι 

38 Ald. τότε γάρ. 89 χρήσῃ alterum Ald. om. 40 

Ald. ἕτερα. 
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τὴν αἰτίαν ἀχριβέστερον ἐξετάζων, τοῦτο γάρ ἔστι τὸ χυ- 
ρεώτερον ἐν ταῖς δίκαις" εἰ μὲν γὰρ εἴη ὁ τὴν αἰτίαν 
τοῦ φόνου φεύγων πλούσιος, ὁ δὲ ἀνῃρημένος 41 πέγῃς, 
ἐρεῖ *? ὃ τὴν αἰτίαν ἔχων" τίνος ἕνεχα τὸν φόνον εἴργασ-, 

5 μαι; χρημάτων ἐρῶν; καὶ μὴν εὐπορώτερος μὲν ἐγὼ, 0 

δὲ πένης ἐτύγχανεν, εἰ δὲ τοὐναντίον , ἐρεῖ, ὅτι τὸν gó- 

γον τί βουλόμενος, εἰργασμαιξ ἄρα χρημάτων ἐρῶ; καὶ 

μὴν παῖδας εἶχεν ὃ τεϑνεὼς ἄν οὕτω τύχοι ἢ συγγενεῖς" 

χαὶ πάλιν εἰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου λάβωμεν πρόσωπον, xol 
40 ἐπὲ τυραννίδι κρίνοιμεν, ἐροῦμεν" ὅτε ὑβριστὴς ἀεὶ xol - 

ἐναγης" διὸ καὶ τυραννεῖν ἐπεχείρησεν ἢ πάλιν τὸ τῶν 
134 4ϑηναίων, ὅτι νεωτεροποιοί" ὥσπερ καὶ Θουκυδίδης φη- 
Α΄ σίν" οὕτω μὲν οὖν ἡ αἰτία καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος xal 

ἀπὸ τοῦ διώχοντος" χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς τὸ Tgg αἰτίας 
45 ἀεὶ τηρεῖν δεῖ εἰς τὴν βούλησιν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας" τὸ 

δὲ τῆς ὕλης εἰς τὴν δύναμιν τῶν παρεπομέγων τοῖς ἐγ- 
κωμαστιχοῖς προσώποις" καὶ οὕτω ulv ὁ φεύγων γρή- 
σεται τῷ κεφαλαίῳ" ὁ μέντοι κατήγορος, εἰ μὲν ἔχει μαρ- 
τυρας, ἀπὸ τούτου 43 συνίστησιν, ὅτι χρείττων ἡ μάρτυ- 

20 ρία καὶ τεχμηρίων χαὶ τῶν εἰκότων, παράϑεσιν τούτων 
ποιούμενος" εἰ δὲ ἐκ βασάνων παρέχοι τὸν ἔλεγχον, ὅτε 
ὁ τῶν βασάνων ἔλεγχος ἀληϑέστερός ἐστι πάλιν ἐρεῖ" 
ἀνατρέψει δὲ καὶ τὴν τοῦ αἰτοῦντος τοὺς ἐλέγχους πηλι- 
κότητα καὶ σύγχρισιν καὶ τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῶν αὐτῶν TO. 

45 πων" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι εἰ ἐπίστευσεν οὗτος ὡς. ἀποτρίψασθϑαν 
δύναται τὸ ἔγχλημα τὸ ἐπαγόμενον παρ ὑμῶν οὐκ ἂν 
ὑμᾶς ἠξίου παρέχεσθαι, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπὶ τὸ πρᾶγμα ἐπο- 
pevero* καὶ τὴν ἀπολογίαν τοῦ ἐγκλήματος ἐποιεῖτο δι᾽ 
αὐτοῦ" εἶϑ᾽ ὡς λέγει. μάρτυρας εἰ δἴχομεν, οὐκ ἂν αὖ- 

50 τὸν ἔδεε χρίνεσθαι ἀλλὰ τιμωρεῖσθαι" ἐπὶ γὰρ τῶν ἀφα- 

γῶν εἰσι χρίσεις, ἐπὸ δὲ τῶν ὁμολογουμένων αἱ τιμωρίαι" 

41. Ald. ἀνημένος. — 42 Ald. ἐρεῖς τὴν air. 45 Ald. et Par. 

ἀπὸ τοῦτο. Scripsi τούτου. 
i 
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τρίτον οὐχ οἷόν τέ ἐστε πάντα διὰ μαρτύρων ἐλέχχεσϑαι, 
αὐτὸ γὰρ voUfb δεδιότερ οἱ ἀδικοῦντες πειρῶνται, ἵνα μὴ 
κατάφωροει γένωνται. τέταρτον ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα 
ἐλέγχεε αὑτόν" μετὰ ταῦτα ἀπὸ τῆς πηλικότητος" οὐδὲ 
γὰρ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀδικημάτων xor μάρτυσι πιστεύ- 5 

sy* οἱ γὰρ μαρτυροῦντες ἢ δι᾿ ἔχϑραν ἢ χάριτι μαρ- 
τυρήσαντες ἑάλωσαν πολλάκις. συγαρίσει" εἰ χαὶ ἐπὶ τῶν 

μιχροτέραν πολλάκις ἐπεχειροῦσε τὰ ψευδῃ λέγειν xoi μαρ- 

. τυρεῖν, οὗ χρή os ἐπὶ τηλικούτων καὶ μεγάλων σιστεύ- 

εἰν ταῖς ix μαρτύρων στάσεσιν" εἶτα ix νόμων καὶ ἐθῶν 10 
καὶ δικαστηρίων καὶ ἁπλῶς τοῖς τοιούτοις τόποις ἄνα- 
σχευάσεις, οἷς καὶ κατεσκεύασας. Οἷον ^* μνωμένῳ τινὶ 
χύόρην᾽ ἔπταισε χἀνταῦϑα ὁ τεχνιχός" οὐδὲ γὰρ τοῦ ση- 
μείου οἱ μάρτυρες, εἴ γε τὸ σημεῖον φανδρὸν iy στοχασ- 
M, ἐλέγχους δὲ τοῦ φανεροῦ πομίζειν ἀνόητον" εὕτι δὲ 15 
σημεῖον ἢ μοιχεία δῆλον οὐδὲ γὰρ τῆς μοιχείας τὸ ἔγ- 
χλημα, ἀλλὰ τῆς φαρμαχείας᾽ xai ταῦτα μὲν οἱ μεμ- 
φόμενοι Eguoyéves, πλὴν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον 

χαὶ τοῦ σημείου κομίζεσϑαι μάρτυρας" ἐπὰν καὶ αὑτὸ 

ἀναμφιβόλως ἐπὶ τὸ ζητούμενον χειραγωγῇ, μηδεμίαν 20 
πρόφασιν τῷ χρώματι ἐνδιδόν" ἄλλως, τὰ xal οὐδὲ ἀνεύ- 

ϑυνον τὸ “σημεῖον ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στο- 

χασμῶν" ὅτι δὲ τοῦ σημείου δεικνυμένου οὐδεμία περε- 

λείπεται ἀπολογία, τὸ μὴ οὐχὶ τὴν μητέρα εἶναι τὴν 

φαρμαχίδα, δῆλον ἀφ᾽ 45 ὧν σύμφωνον τῷ τῆς μητρὸς 26 

λόγῳ τὸ σημεῖον τί γὰρ τὸ κατεπεῖγον μὴ συναινέσαι 

τὸν γάμο» τοῦ νεανίσχου τὴν μητέρα τῇ ϑυγατρὶ ἑαυ- 

τῆς, εἰ μὴ ἡ τῆς μοιχείας πρόφασις" ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ μου- 

χεία ἐλέγχεται, ἀναμφιβόλως ἐστὲν ἡ μήτηρ ἡ τὴν ϑυ- 

7γατέρα φαρμάξασα" ἁρμόσει δ᾽ ἂν ἐπὶ τούτου τοῦ ζη- 30 

τήματος τὸ περὶ τῶν “ϑεραπαινίδων ἐνθύμημα τῷ πὰρα- 

yoaguxQ' ἵνα εἴπῃ ὅτι οὐ δεῖ ἐφ᾽ οἷς αἱ ϑεράπαιναι 

44 Οἷον μν. τινἡκόρην Ald. om. 45 Ald, ἀμφ᾽ ὧν. Scripsi ἀφ᾽. 

* 
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ἐχϑραΐ μου οὖσαι κατεῖπον κρίνεσϑαι. Δεῖ δὲ xal ἂν» 

: riri éveif τοῖς μ ἀρτυσι» ϑαυμάσειε μὲν ἂν τις πῶς 
στοχασμοῦ ὄντος εἰσὶν οἱ μάρτυρες εἰς αὐτὸ 46 τὸ ἔγχλη- 
μα, οὐδὲ γὰρ δύναται ὡς ἤδη ἔφαμεν τὸ ἄδηλον μαρ- 

δ τυρας ἔχειν" ἀλλὰ φαμεν, ὅτι ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος 47 
ἡ ἀλήϑειὰ τοῦ πράγματος ἐβιάζετο τὴν τέχνην, ὥσπερ 

xci ἐν ἄλλοις ἡ ἀληϑειᾶ τῶν ἀγώνων βιάζεται πολλά- 

xig * καὶ "εἰσηγεῖταί τινα ἀναγχαῖα μὴ ὄντα ἐν τὴ τέχνῃ" 
ἀμέλει ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ χατὰ Κόνωνος αἰχίας τὸ ὁμο- 

40 λογῆσαι τὸν φεύγοντα τυπτῆσαι τὸν κατήγορον, ἀδύνα- 
τόν ἐστιν ἐν στοχασμῷ" ἄλλως τε ἀμφοτέρων τῶν με- 
ρῶν ἐχόντων μάρτυρας καὶ τὰ ἀλλήλων ἀναιρούντων, εἷ- 
τα ἐξισαξόντων, οὐχ ἔτι προσάγονται μάρτυρες" ἀλλ᾽ 
ἀναιρεϑείσης τῆς ἀπὸ τούτων ὠφελείας ἐσώϑη ἡ τοῦ 

45 στοχασμοῦ φύσις, τῷ εἶναι ἄδηλος. καὶ ἐξ ἄλλων ἀπο- 
δείχνυσϑαι.- 

135 Μαρῤκελλίνου. Et δοῦλοι ὦσιν οἱ μάρτυρες δεῖ 

χαϑόλου διαβάλλειν, πολλὰ μὲν xoi ἄλλα, Ort πονηροὶ 

τὸν τρόπον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτι ἀχόλαστοι, οὐχ 
20 ἥκιστα ὅτι τοῖς δεσπόταις «th ἐχϑρὸν xol πολέμιον 48 

κἂν χρηστοῖς δεοποταὶς δουλεύωσιν" ἐὰν δὲ ἐλεύϑεῤοι, 

δεῖ ζητεῖν πότερυν ἔνδοξοι ἢ ἀδοξοι" xci πρὸς τοῦτο ποι- 

ἐΐσϑαι τὰς διαβολάς" χρὴ γὰρ σκοπεῖν εἰ πρότερον μαρ- 
τυροῦντες ψευδομαρτυριῶν ἑάλωσαν, 3j ἄλλως ἐπεισϑη- 

35 σαν ἢ χρήμασι διερϑαρησαν" ἐὰν μέντοι ἔνδοξοὺ τὸ πρόσ- 
ὠπον ἢ, ταῦτα μὲν οὐχ ἕξει χώραν" ῥηϑήσεται δὲ, ὡς 
ἢ δι᾿ ἔχϑραν μαρτυρεῖ, ἢ πρὸς Xaov τῶν ἀντιδίχων" 

xaxtivo δὲ παραφυλάχτέον, ὅτι ὃτ᾽ ἂν μέν τις διὰ προσ- 
ὠπων μαρτυρίαν παρέχηται, μόνως τὴν διὰ προσώπων 

40 μαρτυρίαν ἐπαινεῖν δεῖ ὡς ἀχριβεστέραν" ἐὰν δὲ διὰ 
πραγμάτων, τὸν διὰ τῶν πραγμάτων. ἔλεγχον ἐπαινεῖν 

455 Ald. ἀντιϑένα. 46 Ald. ταυτός 47 Κώνωνος. 48 
Árseh, Viol, p. 464. φύσει γὰρ ἐχϑρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις. 
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yon' εἰ uévros παρέχονται μάρτυρας ἐξ ἀμφοῖν τοῖν με- 
. ροῖν, ὁ μὲν χαϑόλου περὶ μαρτύρων ἔπαινος ovx ἔχει 
χώραν᾽ λησει γὰρ ἕχαστος ἐγχωμιάζων τὰ τοῦ ἀντιδίχου. 
ζητητέον δὲ τηνιχαῦτα τὰς τῶν προσώπων διαφοράς" 

καὶ γὰρ προαιρέσεις ἑχατέρων ἐξεταστέον καὶ τύχην, δει- 5 
χνύντας ὡς οὗτοι μᾶλλον ἐχείνων ἄξιοι πιστεύεσθαι" μέ- 

- iO TOV γὰρ ἡ ἀντεξέτασις ἐν τοῖς τοιούτοις δύναται" iy- 
αργὲς ἡμῖν παράδειγμα τούτου᾽ Δημοσϑένης καταλείπεε 
ἐν τῷ xarà Κόνωνος αἰχίάς, ἀντεξετάσας ἐχεῖ τοὺς μαρ- 
τυρας καὶ διαφορὰς ἐξευρὼν γενναιοτάτας" ὁ μὲν γάρ 10 
φῆσι τοὺς ἑταίρους xal ἡλικιώτας σύμπαντας μάρτυρας 
παρέχεται πρὸς γαριν μαρτυροῦντας" ἐγὼ δὲ ξένους οὐὖ- 
δὲν ἐμοὶ προσήχοντας οὐδὲ δι᾽ ἄλλοτι μαρτυροῦντας πλὴν 
τὴναλήϑειαν, ἑωρακότας 45 Ἔ μὲ φοράδην ἐχ τοῦ παρατυχόν- 
τορ' φερόμενον. οἴχαδε" ἐὰν δὲ μὴ ὦσι μάρτυρες τῷ xà- 15 
τηγόρῳ, 0 φεύγων φησὶ χρήσεται. ἀπαιτῶν ToicÓs* “λέγει δὲ 
τοῖς περιστατιχοῖς" Ex τούτων γὰρ ἔχει τὴν εὐπορίαν" προσώ- 

πῳ, οἷον τις ὁ δούς, ὁ Tig συνειδὼς, ὁ τίς παρὼν φαρματτούσῃ 
τῇ γυναικί" xai ὑποδιαιρέσει ἐνταῦϑα χρήσεται" συγκλεί- 
ων τὸν κατήγορον, οἷον πολίτης ἢ ξένος, οἰκεῖος ἢ ἀλ- 20 

λότριος, δοῖλος T ἐλεύϑερος, ἔπειτα ἁρπασὲι τὸ πρᾶ- 
γμα' τί δοὺς; τί morjoag; τίνε πλήξας; ξίφει ἢ λίϑῳ 

ἢ ξύλῳ ἢ φαρμάχῳ χρησάμενος; τρόπῳ" τίνα τρόπον, 
λαϑὼν ἢ ἐκ τοῦ προφανοῦς βιασάμενος ἢ ἀπατήσας ; τὸ- 

ftu, ἐν ἄστει" ἔξω τείχους " ἐν ἐρημίᾳ, ἐπ᾿ oixiag* τροσ- 18 
| ϑήσει δὲ καὶ τὸν χρόνον εὐϑυς" ἐν εἰρήνῃ, ἐν πολέμῳ 
εἶτα τῷ χαιρῷ χρήσεται" ἀντὶ τοῦ χρόνου" οἷον γύχτωρ, 
ἢ μεϑ' ἡμέραν' ἐφ᾽ ἅπασι τούτοις ἐρεῖ καὶ τὴν αἰτίαν" 

διατί ἄρα, ἵνα χληρονομήσω, ἵνα τῶν αὐτοῦ γένωμαι 
κύριος, ἵνα ἐχϑροῦ ἀπαλλαγῶ" ἢ διὰ φιλίαν, ἢ ἔγϑραν, 50 
ἢ ἡδονήν" xoi ἐὰν μὲν ἅπασι τούτοις ἐξῇ, χρηστέον πᾶ- 
σι" δυσχερὲς δὲ πάντα εὑρεϑῆναι ἐν προβλήματι" ἀὐτίχα 

48" Ald, ἑωρακότες. scripsi ἑωρακότας. sensu potius, quam verbg 
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ὁ τὸ νεοσφαγὲς σώμα ϑάπτων ἐν ἐρημίᾳ χαὶ φόνου 
χρινόμενος, οὔτε τῷ πράγματι, οὔτε τῷ τόπῳ, οὔτε χρό- 
γῳ χρήσεται, οὔτε μὴν τρύπῳ" ὡμολόγηται γ γὰρ ix τοῦ 
γεοσφαγοῦς, καὶ ἐν ἐρημίᾳ εἶναι" ἐν δὲ τῷ ἀσώτῳ tv- 

5 ρίσχεται πάντα" ὁ δὲ χατήγορος ἀποδείξει τὸν διὰ τῶν 
πραγμάτων ἔλεγχον ἀχριβέστερον Toi διὰ τῶν προσώ- 
στων" ὃ καὶ Δημροσϑένης ἐποίησεν ἐν τῷ xot' «Πσχίνου . 
ἁπορίᾳ γὰρ μαρτύρων τεχνικῶς ἐπὶ τὰ πράγματα κατ- 
ἐφυγεν" καὶ ἄλλο δὲ τεχνικῶς ὁ ῥήτωρ πεποίηχε" μετὰ 

40 γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαί- 
τησιν εἰσήγαγεν, ὡς ἤδη λύσας διὰ τῶν πραγμάτων καὶ 
τῶν τεχμηρίων" ἐπεὶ πῶς ἂν ἀντέϑηκε τοῖς ἐλέγχοις τὰ 
πράγματα μὴ χατασχευάσας πρῶτον αὐτὰ χαϑύόλου δὲ 

- γνωστέον ὡς ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν ix τῶν ἀτέχνων 
45 πίστεων λαμβάνεται, μαρτύρων, διαϑηκῶν, νόμων, ψη- 

φισμάτων, ἐπιστολῶν, βασάνων" 0 δὲ Δημοσθένης καὶ 

τὴν ἀπὸ τῶν πεπονθότων μαρτυρίαν ποιεῖ ζητοῦντα, 

, τὸν “Αἰσχίνην, διατί μὴ καταμαρτυροῦσιν οἱ τῶν ἐχπε- 

9 πτωχότων Ὁ οἱ μὲν οἴμαι βέλτιστοι καὶ δικαιότατοι καὶ 
- 126 ire" πρὸ πάντων δὲ μετὰ τὸ παραγραφικὸν ἡ τῶν ἐλὲγ- 

χων ἀπαίτησις τέταχται, ἵνα μὴ προανέλῃ τὸ ἰσχυρὸν 
τοῦ κατηγόρου, λόγῳ δὴ τὸν ἀπὸ τῶν σημείων ἔλεγχον" 
ζητητέον δὲ, πὼς ἐχκβαλοῦμεν' xol τὴν τῶν ἐλέγχων asta 
T1500 * λέγομεν, ὅτι ἐρεῖ ὁ χατήγορος ὁ μὴ ἔχων μάρτυς 

25 ρας, μείξονα εἶναι τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον, 
δὲ αἰτῶν τοὺς μάρτυρας οὕτως ἀπαιτοίη δεινώσας τὸ 
ἔγκλημα" ὅτε περὶ μεγάλων ὁ κίνδυνος καὶ οὗ δίκαιον 

ἐξ ὑπονοίας χρίνεσϑαι ψιλῆς" εἰ γὰρ xoi περὶ χρημάτων 
ἦν, οὐδ᾽ οὕτως ἐγρὴν ἐξ εἰχότων με χρίνεσϑαι" τούτου 

$0 νὰρ χάριν τὰ δικαστήρια γίνεται, ἵνα τἀληϑῆὴ ζητῶσιν" 

χαλῶς οὖν ὃ νόμος ἐποίησεν οὐχ ἁπλῶς κατηγορεῖν, 

ἀλλὰ μάρτυρας ἀξιῶν παρέχεσθαι τὸν κατήγορον. 
H 

exprimit locum Dem. p. 1266 ct 1267. 49 Ald. ἐμπεπτωκότων. 
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*H βούλησις καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώ-- 

stp γίνεται, δηλονότι τῶν ἐγκωμιαστικῶν" καὶ Ore μὴ εἴη πρόσωπον 
ὡρισμένον, , πᾶντα 1 σχεδὸν ἐμπεσεῖται" εἰ δέ τε τῶν ἄλλων, κατὰ 

τὰ εὑρισκόμενα, χφησόμοεϑα" οἷον νέος πλούσιος" ἔχοι γὰρ ἐνταῦϑα 
Suxlay καὶ τύχην͵ ἐξετάσαν καὶ τὰ παρακολουθοῦντα τούτοις" τὰ ὅ 

δὲ ἐγκωμιαστικὰ δηλονότι ἔστι τάδε" γένος, ἀγωγὴ, παίδευσις, ἧλω- 

xia, φύσις ψυχῆς καὶ σώματος, ἐπιτηδεύματα, πράξεις, ὃ καὶ ἰσχυ- 
φότατον κεφάλαιον, τύχη , οἷον πένης ἢ πλούσιος, καὶ τὰ τοιαῦτα" 

ταῦτα δὲ ἐπ᾽ ἀμφοῖν μὲν ἰσχύει ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους ἐξεταζόμενα, 
xal ἐπὶ τῆς βουλήσεως καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως" μᾶλλον δέ τινα ἐν 10 

τῷ ἑτέρῳ, ὥσπερ τὰ τῆς τύχης, οἰκειότερά ἐστι ; τῆς δυνάμεως " οὕτω 

καὶ τὰ τῆς ἡλικίας, τῆς βουλήσεως" δρῶντα οὖν ταῦτα δε πλεονά- 

ζειν, ἔνϑα ἂν μᾶλλον οἰκειούμενόν t, αὑτῷ φαίνηται. 3 βοίλησεν δὲ 
- καὶ δύναμιν ἐξετάζειν οὐχὶ τῶν κρινομένων μόνον πρησώπων δεῖ, ἀλλ᾽ 

ὅσα περ ἂν ἔχοι τὸ. πρόβλημα" αὐτίκα τὸν τοὺς ἀποκηρύχτους τρό- 45 

qovta νέον. πλούσιον καὶ φεύγοντα τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ὃ κρίνων 
. μάλιατα ἰσχύει τῆς ποιότητος τῶν ἀποκηρύκτων ἐταζομένης" 3 

διὸ δεῖ σκοπεῖν ἐν ἅπασιν. 

Συριανοῦ καὶ Σ᾽ ωπάτρου. ἸἘζήτητιαι 4 τί δή- 
ποτε ^ HT). προτέταχται 7 βούλησις καὶ ἡ δύναμις τῆς 20 
ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, χαὶ ταῦτα τῆς βουλήσεως καὶ τῆς 

δυνάμεως λυτιχῆς οὔσης ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ πάντὸς ᾿ 

“ἐγχλήματος" 0T ἂν γὰρ ἀποδείξῃς τὴν ποιότητα τοῦ 

προσώπου ἀνοίκειον οὖσαν τοῦ ποιῆσαι, ἢ 0 κατήγορος 

πάλιν, οἰκεῖον ἅπαν τὸ πρᾶγμα ἀπέδειξας" λέγομεν οὖν, 25 

ὅτι αἱ ἄτεχνοι πίστεις πανταχοῦ τῶν ἐντέχνων εἰσὶν 
ἰσχυῤότεραι" ἄτεχνοι μὲν οὖν εἰσι μαρτυρίαι, νόμοι, καὶ 

τὰ τοιαῦτα OV γὰρ δεῖ τέχνης" ἔντεχνον δὲ αἱ διὰ τῶν 

ἀποδείξεων χαὶ " τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως" ἐπειδὴ οὖν ἡ 

τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τῶν ἀτέχνων ἐστὶ, προτέταχται 80. 

1 Ald. πάντας. 2 Ald. φαΐνεται. 5 ἐταζομένης Ald. et 

Par. 4 Ἔζήτηται τί δήποτε — — προτέτακται Ven. om, tum 

ita incipit: 4$ δὲ βούλησις καὶ δύγαμις ὠνόμασται μὲν x. τ΄ À. 8 

Ald. £x. 

Rhetor.IV. , 22 - 
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ὠνόμασται δὲ ἀπὸ toU τὴν τε διάνοιαν καὶ τὴν δύναμιν 
τοῦ δεδρακότος πανταχόϑεν ἐπισκοποῦντας, τὸ βουλδύ- 
εσϑαΐὁ τε καὶ τὸ δύνασϑαι διὰ τῶν προσηκόντων ἐπι. 

. χειρημάτων κατασχευάξειν' ἔστι δὲ χοινὰ κεφάλαια ἀμ- 
5 φοτέρων , πολλὴν δὲ ἔχει πρὸς ἄλληλα τὴν συγγένειαν" 

χαὶ τῇ φύσει μὲν ἐστιν ἀχώριστα" ἄνευ γὰρ “ϑατέρου 

ϑάτερον οὐδὲν ἰσχύει, οὐδὲ εἰς διχαστήριον εἰσάγεται, 
τῷ δὲ λόγῳ χωρίζεται" oT ἂν γὰρ τὸ μὲν αὐτῶν πάνυ 

s γνώριμον. 7] xol δῆλον , τὸ δὲ ἄδηλον, τὸ μὲν ἄδηλον 7 

40 κατασχευάζεται, τὸ δὲ δῆλον παραλιμπάνεται" ἔστι δ᾽ 
Ore καὶ ἡ δύναμις ἐκλείπει ὡς im ἐκείνου" τύραννος 
ἐκήρυξεν, ὃ τὸν πατέρα ἀποχτείνας δορυφοῤείτω με". νε- 

' «νίσχος χεφαλὴν πρεσβύτου 9 δείξας ὡς τοῦ πατρὸς ͵ 

ἐδορυφόρει τὸν τύῤαννον" δορυφορῶν ἀνεῖλε" τὸν τύραν- 
45 voy* καὶ χρίνεταν πατροχτονίας᾽ οὐδαμῶς οὖν ἐνταῦϑα. 

τὴν δύναμιν κατασχευάσομεν, διὰ τὸ πάνυ δῆλον" δυνα- 
τὸν γὰρ νεανίσχῳ πατέρα πρεσβύτην ἀνελεῖν. *?. πλα- 

τύνεται δὲ τὰ κεφάλαιον ταῦτα τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ró- 
ftoug * γένει, πατρίδι, ἀγωγῇ, φύσει, ἐπιτηδεύμασι ; πρά- 

29 ἕεσειν, ** τὰς δὲ πράξεις τριχῶς ἐξετάσομεν" ἀπὸ τοῦ 

137 ἴσου" ἀπὸ τοῦ μείζονος" ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος οἷον ἐρεῖ ὃ 
φεύγων" ἀπὸ μὲν τοῦ ἴσου" ὅτι τοῖς ἄλλοις δημαγωγοῖς 
xoi τοῖς £VVOOUOL τῇ πόλεε. παραπλησίας ἑκάστοτε τιμῆς 

ἀπολαύων 8) οὐδαμῶς ἂν εἱλόμην τὴν τὸ πρὸς ὑμᾶς 
25 ὑπερϑεῖναι 5 πίστιν, καὶ τῶν ὁμοτίμων χαταδεέστερος 

ἐπιδειχϑῆναι" ἀπὸ δὲ τοῦ μείζονος οἷον εἰ χρίψοιτο ἐπὶ 

6 Ven. βούλεσϑαι. 7 Ven. ἄδηλον πάντη. 8 Ven. 
πρεσβυτέρο. — 9 Ven. ἀνεῖλεν αὐτὸ. 10 Sequitur in Ven, 
ἰστέον δὲ, ὅτι dx τῶν κοινῶν κεφαλαίων oU κινοῦνται ἀντιϑέσεις, 

πλὴν ὅταν ἀξίωμα ἔχῃ τὸ φεῦγον πρόσωπον, οἷον ὡς ἐπὶ Περι- 

κλέους τοῦ κρινομένου τυραννίδος διὰ τὰς πανοπλίας. Πλατύνεται 
τὰ χεῷῳ.Ό 411 πράξεσιν Ven. om. 412 Ald, ἀπολαβων. Ven. et 

Par. ἀπολαύων. 18 Ven. ὑπερβηναι. ' 
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κλοπῇ ἐρεῖ’ ὡς ei'uo ἥττων ὑπῆρχον τῶν αἰσχρῶν λημ- 
μάτων, 14 οὐχ' ἂν τοιούτοις ἐπεχείρουν, & καὶ τὴν εὖπο- 
ρίαν ἐλαχίστην χαὺ τὴν ἀτιμίαν ἐφάμιλλον τοῖς μείζοσι 

χορηγεῖ "τῶν ἀδικημάτων" ἀλλ᾽ ἐπὶ προδοσίαν ἔτρεπον͵ 
τὴν γνώμην" xol κατὰ τῶν ἐν ἱεροῖς 15 γρημάτων ὧπλι- 5 
ζον τὼ χεῖρε" τούτων γὰρ ἑχάτερον ἰδίᾳ πλουσιώτα- 
τον ἀνέδειξε τὸν ὑπὲρ τῆς αἰσχροκερδείας μηδ᾽ ὁτιοῦν. 
ὀχνοῦντα 156 τῶν δεινῶν' τούτων δὲ πρὸς ἔννοιαν οὐδὲ 
πώποτε ἐλθὼν 37 πρόδηλον ὡς καὶ τὰ σμιχρὰ ταυτὶ πε- 
ριεφρόνοῦν" ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάσσονος οὕτως ἐπιχειρήσει" 40. 
οἷον εἰ περὶ ἱεροσυλίας χρίνοιτό τις, 13 λέξει, μὴ γὰρ ὑ- 
᾿βριστὴς γέγονα πώποτε; μὴ χλέπτων ἑάλων; 55 μὴ ϑρα- 
συνόμενος πρὸς οὖς ἥκιστα ἐχρῆν; μὴ κύβους καὶ παροι- 
ψίας ἀγαπῶν; ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἂν εἰπεῖν ἔχοι" ὁ τοίνυν ἐλευ- 
ϑέραν τῶν τοιούτων τὴν διάνοιαν Χεχτημένος εὔδηλον 15 
ὡς 35 χαὶ τὰ μείζω παντελῶς ἂν ἔδεισε, τήν τε TOU δαι- 
μονίου μῆνιν εὐλαβούμενος, xoi τὰς ἐκ Xov νόμων τιμω- 
ρίας τοῖς τοιούτοις ἐπηρτημένας καταπεπληγμένος" ἀνα- 
τρέψει δὲ ὃ χατήγορος τὴν τριπλὴν 33. ταύτην τῶν πρά- 
ἕξεων ἐξέτασιν ἀπὸ 33 τῶν αὐτῶν τόπων" ἀπὸ μὲν τοῦ 20 
(gov, εἰ πρότερον εἴη κεχλοφὼς ὃ φεύγων καὶ νῦν χρί- 
γοιτο περὶ χλοπῆς" ὃ τῷ 24 γὰρ πρότερον ὑφελέσθαι τὸ 
ἀλλότριον ἐσπουδακὼς εἰχότως χαὶ νῦν ἐπὶ τὴν παρα- 
πλησίαν χεχώρηχε τῶν χαχῶν παλαίστραν" ἀπὸ δὲ τοῦ 
μείζονος εἰ πρότερον ἱεροσυλήσας ὕστερον φεύγει 25. περὶ 25 
χλοπῆς" ὃ γὰρ πρὸς Lo σὺν ἀνοσίᾳ τῇ χϑιρὶ magsh- 
ϑὼν 325 οὗτος οὐδὲ τὴν κλοπὴν ἡγήσεται τὸ τῶν χαλε- 

44 Ven. πλημμελημάτων. 45 Ven.inserit: κειμένωγ. [16 
Ald. ὀκνοῦνται. 47 Ven. ἐλθὼν οὐδὲ πώποτ. 418 Ven, τίς 

κρίνοιτο 19 Ven. ἑάλω. 20 Ven. ὅ τις τὰ μείζονα. 21 
Ven. τοῦ δὲ δαιμ. τὴν μῆνιν ἐξευλαβούμενο. 4242 Ald. τριπλῆ. 

25 Ven, &é. 44 Ven. 0t ὁ yàg. 416 Ven. φεύγοι. 26 
Áld. περιελϑὼν. Vo. et Par. παρελϑὼν. 

22.. 
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πωτάτων, ἀπὸ δὲ «τοῦ ἥττονος Eb πρότερον κλέψας νῦν 
ἱεροσυλέας φεύγει "7 γραφήν" ὁ γὰρ τοῖς μιχροτέροις "3 
τῶν ἀδικημάτων παιδοτριβήσας τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ὁδῷ 
βαδίζων ἐπὶ τὰ μείξω 29 χεχώρηκε τῶν πονηρευμάτων᾽ 

ὅ χαὶ παιδιὰν ἡγησάμενος τὴν xov ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν 
ὡς τι τῶν σπουδαιοτάτων κεχώρηχεν" ᾿ διαερήσεις δὲ τὴν 
αἰτίαν εἰς δύο, εἴς τε τὴν προχαταρχτιχὴν *? καὶ εἰς τὴν 
τελικήν᾽ οἷον εἰ ὕβρεώς τις κρίνοιτο, ἐρεῖ" ὕβρισας, &y- 
ϑρα! γὰρ ἐκίνει σον 5} πρὸς ὕβριν τὸν λογισμόν" αὕτη 

40 προχαταρχτικὴ αἰτία καλεῖται" ἄρχει γὰρ ἡ ἔχϑρα τῆς 
ὕβρεως" τελιχὴ δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου εἰ 33 χρίμοιτο 
τὸν πατέρα ἀνελών" ἀπέχτεινας τὸν ́ πατέρα᾽ κληρονομή- 
σειν γὰρ gAniGeg* xo ἐπὶ Περικλέους" πανοπλίας χατε- 
σχευάσω ?? τοσαύτας" τυραννίδα. γὰρ κατὰ" τοῦ δήμου 

45 περιεσχόπεις " igréov δὲ ὅτι ποτὲ μὲν. τὸ ἕτερον λέγοντες 

συνυπακουόμενον ἔχομεν xci ϑαάτερον" ποτὲ δὲ ἄμφω 

τάττομεν πλατέως κατὰ τὴν τοῦ λόγου γρείαν᾽ ἢ τὴν 
βούλησιν προτάττοντες ἢ τὴν δύναμιν" ἐπειδὴ δὲ ὁ Μη- 
τροφάνης ἔφη τὴν δύναμεν ἐν τῷ στοχασμῷ τοὺς φεύ- 

80 γοντας παραλιμπάνειν, OT ἂν ὑπάρχοντες δυνατοὶ χρί- ἢ 

φωνται ?* τυραννίδος ἐπιϑέσεως, χρὴ γινώσχειν, ὡς οὐδὲ 

ἐχεῖνοι παραδραμοῦντανι τὴν δύναμιν ἀνεξέταστον" ἢ σιω- 
πῶντες ἑαυτοῖς συνειδέναι δόξουσιν" ἀλλὰ τὸ κριμόμδενον 
ἐπὶ πλέον αὐξήσοναιν᾽ 55 οἷον ἐπὶ τυραννίδος" ἀναριϑμή- 

26 των γρεία χρημάτων τοῖς τοιούτοις, στρατιωτῶν, συμμά- 

χων" ταῦτα δὲ παρασχενάξειν τοὺς "5 μὴ πλούτῳ ὑπερθ 
βάλλοντας ἀδύνατον" ἐμοὶ δὲ χρήματα μὲν ix πατέρων 

τ, 27 Ven. φεύγοι. 28 Ven. μικροῖς, 4249 Ven. μείζόνα x&- 
χώρηκεν. 30 Ald. καταρκχτικὴν. Ven. et Par.7rgoxar. 81 Ven. 

σα.  . $2 Ven. εἴ rig χρίνοιτο υἱός. 55, Ald. et Par. κατα- 

σχευάσω. Ven. παρεσκευάσω. 54 Ald. et Ven. χρένονται. Par. 
τρίνωνται. 55 Ven, αὐξήσαντες, οἷον ἐπὶ TU. ὡς ἀγαριϑμήτων 

χρεία. 86 Ven. oi μὴ τοῖς πλούτοις Us. 

l 

/ 



ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ. 3: 

ἐστὶν, ὅσα μὴ πένητα δείκνυσι" καὶ πρὸς 37 τὰς ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος κατὰ τὸ δέον εἰσφορὰς ἕτοιμονὶ i ἀπεργά- 
ξεται" τυραννίδα δὲ xol τὴν χατὰ 38 τῶν πολινῶν ἐπα- 
vacraciw οὐδὲ ὄναρ περισχοπεῖν ἐπιτρέπει" 35 ᾿Ιστέον ὡς 

΄ ἐπὶ μὲν τῶν ὡρισμένων ἀεὶ τῷ προκαταρχτιχῷ καὶ συμ- $ 
περασματιχῷ αἰτίῳ χρησόμεϑα" χαὶ πρὸς κατασχευὴν 

τούτων τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἰσχυρστέροις οὖσιν" ἐπὶ δὲ 

τῶν ἀορίστων μόνῳ τῷ ἀπὸ τῆς αἰτίας, οἷον νέος πλού- , 

σιος" παρακολουϑεῖ γὰρ τῷ μὲν πλούτῳ τὸ πλεονεχτι- 138 
κὸν, τὸ βίαιον, τὸ ἀκόρεστον" τῇ γεότητι δὲ τὸ ϑρασὺ, 10 

τὸ εὔτολμον, τὸ ὀξύϑυμον, τὸ ὀξύῤῥοπον" ταῦτα δ᾽ ἐπὶ 
ἀμφοῖν ἰσχύει" ἐπειδὴ ταῦτα ἃ κατέλεξεν ἀναμὶξ ἐστι 
πρέποντα τῇ δυνάμει, πρέποντα τῇ βουλήσει, διὰ τοῦτο 

qnos ταῦτα àv ἀμφοῖν μὲν ἁρμόττει" τὸ δὲ ἀφ᾽ ἑκατέ- 

gov, δηλονότι καὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώχοντος, dp- 1$ 
φοτέρων γὰρ τὸ κεφάλαιον. ᾿Ιστέον ὡς ἐναντιώτατα 
ταῦτα ἀλλήλοις ἐστὶ τὰ κεφάλαια" ὅτι μὲν γὰρ ἡ βού-" 

λησις ἔῤῥωται, 1 δύναμι ἀσϑενεῖ" xol ἔμπαλεν" οἷον 
Περικλέα εἰ χρίνοιμεν, προδοσίας ἐνταῦϑα τὴν δύναμιν 
ἐῤῥωμένην ἔχομεν, τὴν δὲ βούλησιν ἀσϑενῆ" oU γὰρ ei- 30 

xóg, τὸν ἐν τιμὴ καὶ δόξῃ τοιαύτῃ προδοῦναι ἐϑελῆσαδ 
καὶ μάλιστα τὸν πείσαντα αὐτοὺς τὸν πρὸς Πελοποννη- 

σίους &gacO ci πόλεμον" ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐνδόξων ἡ βού- 
λησις ἀσϑενεστέρα" ἐπὶ δὲ τῶν ἀδόξων τὸ; ἐναντίον ἡ 
μὲν βούλησις ξύῥωται, ἡ δὲ δύναμις ἀσϑενής" οἷον εἰ 25 
χρίνοιτο Φρύνων 1 ἢ Αἰσχίνης προδοσίας 1j τι τῶν τοιού- 
των προσώπων" ταύτῃ xoà Δημοσθένης τὴν δύναμιν 

ἐξετάζων ἐν τῷ κατ᾽ Αἰσχίνου, ἐπει δὴ ἀδόξου ὄντος τοι 

προσώπου οὐχ ἣν πιϑανὴ ἡ δύναμις, ἀνέμιξεν αὐτῷ τὸ 
τῆς πόλεως ἀξίωμα εἰπών" οὗ γὰρ εἰ φαύλοις χρῆσϑε" 4o 89 
πρὸς τὰ χοινὰ ὑμεῖς, χαὶ τὰ πραγματά ἔστι φαῦλα, ὧν 
— .ὄ . 

37 πρὸς Ven. om. 38 Ald. τὴν κατὰ τὴν. 39 Sequen- 
sia Ven, om, usque ad p. 141. Ald. 40 Ald. χοῆσϑαι. 
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ἡ πόλις ἀξιοῦται x χαὶ ἑξῆς" δεῖ τοίνυν ταῦτα v μεϑοδεύειν, 
χαὶ ἀσϑενοῦς μὲν οὔσης τῆς δυνάμεως εἰ τὸν χατήγορον 
μελετῶμεν, τὴν μὲν βούλησιν κατὰ εἰσαγωγὴν εἰσάγειν, 
τὴν δὲ δύναμιν χατὰ ἀντίϑεσιν, ἀπολογούμενον δὲ τὸ 

b ἐναντίον τὴν μὲν βούλησιν χατὰ ἀντίϑεσιν, τὴν δὲ 
δύναμιν κατὰ εἰσαγωγήν" xoi τὸ ἐναντίον πάλιν ἰσχυρᾶς 
οὔσης τῆς βουλήσεως ὁμοίως ἀντιστρέφειν" ἔστι δὲ τὸ 

| μὲν χατὰ εἰσαγωγὴν, ὅτε αὐτὸς ὃ διώχων εἰσφέρει τὸν 
λόγον" οἷον εἰχὸς γὰρ αὐτὸν καὶ βουληϑῆναι ὡς ὑπερ- 

40 ἤφανον xol μὴ ἀνεχόμενον ταὐτὰ τοῖς πολλοῖς ἔχειν" τὸ 
δὲ κατὰ ἀντίϑεσιν, ὅτε ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος ποιεῖ τὸν 
λόγον" oio» ἀλλ᾽ ovx ἐδυνάμεϑαά φησι προδοῦναι" τοῦς 
To δὲ γίνεται διὰ τὸ ἐν τῷ μὲν μὴ ἰσχύειν σαφῶς τὸν 
ἔλεγχον καταστῆσαι" iv δὲ τῷ κατὰ ἀντίϑεσιν εὔπορον 

15 εἶναι σφόδρα καὶ σαφῆ τὴν λύσιν" εἰ γὰρ Αἰσχίνης xoi- 
γοιτο, τὴν μὲν βούλησιν ὡς ἐν ἀντιϑέσει εἰσάξομεν" οἷον 

ἀλλ᾽ ovx ἡβουλόμην φήσει" τὴν δὲ δύναμιν χατὰ εἰσα- 
γωγὴν, ὡς Δημοσθένης" ὅτι εἰχὸς αὐτὸν δυνηϑῆναι 
πρεσβευτὴν ὄντα" εὑρίσχεται δὲ καὶ ἡ βούλησις καὶ. ἡ 

40 δύναμις, ἐπὰν τὸ πρόβλημα πρόσωπα ἔχει χρινόμενα" 
ἐπὶ γὰρ τῶν ἀορίστων οὐκέτι" ἡ δὲ ἐργασία τῆς βουλή- 
σεως γίνεται ἀπὸ τῆς αἰτίας" ἡ δὲ αἰτία, ἡ μέν ἔστε 
προκαταρχτικὴ, ἡ δὲ τελικὴ, προχαταρχτιχὴ μὲν ἀπὸ 
τῶν παρελθόντων" οἷον δι᾽ ἣν καὶ διότι ἡβούλετο τοῦτο 

25 πρᾶξαι᾽ τελικὴ δὲ ἀπὸ τῶν μελλόντων" οἷον οὗ ἕνεχεν 
ἠβούλετο" xal προκαταρχτικὴ μὲν οὕτως" ἐγράφη ψή- 
φισμα καϑόδου Δημοσϑένει, Δημάδης ἀντειπὼν ** οὐκ 
ἔπεισεν" εὕρηται χατιὼν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις πῆς χώρας 
νεκρὸς ἀσχύλευτος Δημοσϑένης, καὶ χρίνεται Δημάδης" 

80 ἐνταῦϑα ἡ βούλησις ἐκ προχαταρχτικοῦ αἰτίου οὕτως" 
ὅτι διὰ τὴν φϑάσασαν ἔχϑραν διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ μὴ 
πεῖσαι" διὰ τὸ πολλάχις ὑπ᾽ αὐτοῦ κριϑῆναι" διὰ τὰς 

41 Ald. ἀντιπὼν et 1, 28. κατιχών. 
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γεγενημένας ὑπὸ σοῦ χλοπάς" διὰ τὸ δέος τῆς προδο- 
σίας εἰκὸς αὐτὸν ἀνελεῖν" τελικὴ δὲ οὕτως" ἵνα κατὰ τὸ 
λοιπὸν μηδένα ἔχῃς τὸν ἐναντιούμενον" ἵνα τῷ δέδιε ὧν 
-«ἔπαϑε δΔημοσϑένηρ καὶ οἱ ἄλλοι ἡσυχάζοιεν καὶ μήλτί σου 
τὸ λοιπὸν χατηγορήσῃ᾽ ἔτει χατασχευάζεται ἀπὸ τῶν 5᾽ 
παρεπομένων τῷ προσώπῳ, γένους, ἀγωγῆς, πράξεως, 
ἡλικίας" τὰ γὰρ ἐπιτηδεύματα xol ἡ τύχη τῆς δυναμεώς 
εἰσιν" τέμνεται δὲ τὸ γένος εἴς τε πατρίδα καὶ προγό- 
γους" οἷον φέρε εἶ χρίνοιτο ᾿Αλχιβιάδης τυρανμίδος ἐπι- 
ϑέσεως, ἔλεγεν ἄν. Ὅτι οὐκ ἂν ᾿4ϑηναῖος Ov καὶ ἐν το — 
δημοχρατουμένῃ πόλει ἀνατραφεὶς ηβουλόμην τυραννεῖν" 
καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ πόλεως καὶ πατρίδος " ἀπὸ δὲ τῶν 
προγόνων, ὅτε ᾿Αλχμαιωνίδης 418 oy ὑπάρχων, ot ὑπὲρ τῆς 
δημοχρατίας ἔφυγον στασιάσαντες πρὸς τοὺς τυράννους 

xal ἀνεχτήσαντο αὐτὴν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις" ὥστε καὶ 45 
ἐχ τοιούτων γεγονὼς καὶ ἐχ τοιαύτης πόλεως πεφυχὼς 
ἐν ἔϑει' οὔσης δημοχρατεῖσϑαε ἐβουλόμην ἥκιστα Tv- ᾿ 
pavveiv* àx τῆς ἀγωγῆς δὲ, οἷον οὐχὶ τοιούτοις. ὠμίλησα, 
“Σωχράτει καὶ Περιχλεῖ τοῖς δημοτιχωτάτοις τῶν πολι- 
τῶν" ἀπὸ δὲ τῶν πράξεων" οἷον Μαντινέας ἐποίησα 30 
συμμάχους" τῇ πόλει τὰ κράτιστα Πελοποννήσου συν- 
ἐστησα, οὔχουν δύναμιν περιεποίουν χαὶ συμμαχίαν TOL- 
αὐτὴν *? τῇ πόλει, εἰ τυραννίδι ἐπιϑέσθαι ἡβουλόμην" 
οὕτω xal Δημοσθένης, ξητουμένου εἰ εὔνους ἐστὶ τῇ πόλει, 
ἀπὸ τῶν πράξεων συνέστησε τὴν ἑαυτοῦ εὔνοιαν οὕτως 15 

εἰπὼν, ὅπου Βυζαντίους , “Περινϑίους, Εὐβοίας, 43 '4- 
χαιοὺς συμμάχους ἐποίησα τῇ πόλει" ἀλλὰ καὶ κατ᾽ Ai- 

σχίνου λέγοντες οὕτως ἂν εἴποιμεν ἀπὸ τοιούτων συνι- 
στῶντες τὸ βούλεσϑαι αὐτὸν τὴν προδοσίαν" ὅπου καὶ 
ὃ πατὴρ αὑτοὺ παιδεύων ξύλον καὶ πεδῶν ἠνείχερο" χαὶ 30 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἔμπουσα ἐχαλεῖτο καὶ τυμπανίστρια ἦν᾽ 

i 

41* Ald. ᾿δλχμαιονίδης. 42 Ald. τοιαύτῃ. 45 Ald. ΔΒιζαντίους, 

Περιναίους, Εὐβηαίας. 
͵ 



r 

9 Z X 0.AI.A 
4 

ὥστε τῶν. παρεπομένων τῷ προσώπῳ ταῦτα μὲν τῆς Bov- 
λήσεωρ ἐστὶ τὰ τρία" γένος, ἀγωγὴ, καὶ πρᾶξις" πρὸς | 
τούτοις δὲ xal τὸ τῆς ἡλικίας" ἡ δὲ εύχη καὶ cds ἐπιτη- 
δεύματα τῆς δυνάμεώς εἰσιν" διὰ γὰρ τούτων κατα- 

p σχευάζξεται ἡ δύναμες, οἷον πλούσιος ἧς. ἀφορμῶν εὐ- 

πόρεις" ἐπιτηδεύματα ** δὲ, οἷον ἰατρὸς ἧς, ἠδύνω : 
eopaEos* ῥήτωρ, πεῖσαι καὶ προδοῦναι" εἰδέναι δὲ χρὴ, 
ὡς παρῆκεν ὁ τεχνιχὸς τὰ τῆς αἰτίας τῆς τε προκαταρ- 
κτικῆς καὶ τελιχῆς, Ov ὧν μάλιστα χατασχεύαζεται 4 

40 PovAncig* πρῶτον δὲ τὸ ἔϑνος ὅϑεν ἐστὶν ὁ φεύγων πὰ- 

ραλήψεται ὁ κατήγορος * πολλὰ γὰρ τῶν ἐϑνῶν ἐλατ- 
τώμασιν οἰχξίοις γνωρίζεται" οἷον Θρᾷκες ἀνδροφόνοε 
γνωρίξονται" καὶ λῃσταὶ Αἰτωλοί" οὕτω xci Δημοσϑένης 
τοὺς Φασηλίτας διαβάλλει" xa οὐκ ὦχνησε τοῦτο ἐν 

45 προοιμίῳ ποιῆσαι εἰπών, οὐδὲν καινὸν διαπράττονται οὗ 
Φασηλῖται, ὦ δικασταί" καὶ οὕτω μὲν ἀπὸ τοῦ ἔϑνους 
διαβαλοῦμεν" 45 δεύτερον ἀπὸ τῆς πατρίδος" ὅτι τὸ μὲν 
ἔϑνος ἅπαν ἐπὶ τούτοις γνωρίζεται" μαλιστα δ᾽ οἱ τήνδε 

τὴν πόλιν οἰκοῦντες, ὅϑεν ἐστὶν ὃ χατηγορούμενος" ἑξῆς 
20 λοιπὸν ἐπὶ τὸ γένος épyoutÜa' καὶ τοῦτο διαιρήσομεν 

εἴς τε προγόνους καὶ πάππους χαὶ πατέρας" καὶ ἁπλῶς. 
εἰπεῖν otv δυνάμεϑα διαβολῆς εὐπορίαν λαβεῖν" τοὺς 
μὲν φαύλως 456 βεβιωχότας παραλαμβάνοντες" εἰ δέ τε 
σεμνὸν εἶναι ἐν τῷ γένδι δοχεῖ τοῦτο ἑχουσίως παρα- 

25 λιμπάνοντες, παραλαμβάνοντες δὲ τὸ γένος, ἐροῦμεν sb 

τι παραπλήσιον ἔπραξαν οἱ πρόγονοε φάσχοντες, Ort 
ξένον οὐδὲν, τὸν ἐχ τοιούτων ἀγόμενον τὰς ἐχείνων πρά- 
ἕξεις ἐζηλωχέναι xoi τὰ ὅμοια, ὡς ἂν ὃ καιρὸς καὶ ἥ 
τῶν προσώπων ποιότης χορηγ} ^^ μετὰ τοῦτο τὴν γρα- 

so qr» ἐξετάσομεν" οἷον εἰ μοιχείας τινὰ χρίνοιμεν, ἐροῦ- 
μὲν, ὅτι ἐν τρυφῇ xel κώμοις καὶ τοῖς τοιούτοις πολ- 

44 Par. ἐπιτήδευμα. 45 Ald. ἔϑους βαλοῦμεν. et 1. 18, ἔϑος 

ἅπαν. 46 Ald. φαύλους. 47 Ald. χορηγεῖ. 
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λοῖς ** àx παιδὸς ἀναγόμενος ἐπὶ τὴν μοιχείαν ἦλϑεν, 

ἐπὶ τούτοις ἐχ τῆς ἡλικίας ἐπιχειρήσομεν, λέγοντες, ὅτε 
εἰχὺς ix τοιούτων προελϑόντα καὶ χαχῶς τεϑραμμένον , 

καὶ ἔτι ἀχμάζοντα ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν" ἡ γὰρ νεότης καὶ 

γεωτέρων πραγμάτων loz* οἷον εἰ τύχοιμεν ἐπὶ τυραννί- ὃ 

δος κρίνοντες" ἔνϑα xol ix τοῦ ἐναντίου τὸν λόγον χα- 

τασχευάσομεν, ὅτε ὥσπερ οὗ γεγηρακότες διὰ τὸ τὴν. ͵ 
ἀχμὴν ἀποβεβληκέναι νεωτέρων οὐκ ἐρῶσι 49 πραγμά- 

των, οὕτως οἱ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντες διὰ τὸ τῆς νεό- 

τητος εὔτολμον νεωτερίζειν ἐφίενται" εἰ δὲ πρεσβύτης 19 

i5 ὃ τὴν κατηγορίαν ὑφιστάμενος, ἐροῦμεν πάλιν, ὅτι 
μιχρὸν τὸν ἐν τῷ βίῳ χρόνον εἶναι λογιζόμενος εἵλετο 
ἢ χατορϑώσας χατὰ γνώμην ζῇν, ἢ διαμαρτὼν 5? τὸν 
αὐτίχα προσδοχώμενον αὐτῷ ὑποδέξασθαι ϑάνατον, ἔν- 

ϑα καὶ παράϑεσιν τὴν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ποιού- 15 

μεϑα" ὅτι ὥσπερ οἱ ἀχμάξοντες ὡς ἐπὶ τοῦ ξῇν ἔχοντες 
τὰς ἐλπίδας Ὀχνηρότεροι πρὸς τοὺς κινδύνους τυγχάνους 

σιν, οὕτως οἱ γεγηραχότης διὰ τὸ εἰδέναι αὐτοῖς τὸ 

- πλεῖστον δαπαγήσασι τοῦ γρόνον, ἑτοιμότερον ἐπὶ τοὺς 
κινδύνους πορεύονται" ἐξετάσομεν δὲ καὶ φύσιν ψυχῆς 20 
χαὶ σώματος" ψυχῆς μὲν, ὅτ᾽ àv. εἴπωμεν ὀξὺν εἶνο, τὸν 

κατηγορούμενον ἢ δεινόν" ἢ ἄλλο τι τοιούτων τῶν εὖχε- 140 

ρῶς αὐτῷ τὴν τόλμαν ποιῆσαι δυναμένων" σώματος δὲ, 
“οἷον, εἰ τύχοι μέγεθος σώματος ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο ἐῤ- 
δωμενέστερος, ἐροῦμεν, ὡς οὐκ ἀδύνατος ?* πρὸς τὴν 25 
πρᾶξιν, καὶ μάλιστα εἰ χρίνοιμέν τινα αἰκίας ἢ τραύμα- 

τος ἤ τινος ἄλλου τοιούτου" πρὸς τρύτοις διαβαλοῦμεν 
καὶ ix τοῦ ἐπιτηδεύματος, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται" ἐφ᾽ οἷς * 
ἅπασιν αἱ πράξεις, αἵτινες εἰκότως ἰσχυρότεραι διὰ ταῦ- 

τα λέγονται" τὸ μὲν γὰρ γένος τύχης ἔργον ἐστίν" οὗ 30 
γάρ τις- ὅπόϑεν βούλεται τίχτεταν" ὁμοίως xal 0. πλοῦ» 

48 πολλοῖς ἐκ παιδὸς ἀναγομ. — — ἐπὶ τούτοις Ald. om. 

49 Ald. αἰρῶσ. 50 Ald. δι᾽ ἀμαρτῶν. 514 Ald. ἀδυνάτως. 
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vog τύχης ἐστὶ δώρημα xal xaxlag μᾶλλον, xor Ἶσο- 
χράτην, ἢ χαλοχἀγαϑίας ἐστὶν ὑπηρέτης" ὁμοίως καὶ ἡ 
ἀγωγὴ εἰ τύχοι χρηστὴ OU τοῦ ἀχϑέντος ἀλλὰ τοῦ ἀγα- 
γόντος ἐστὶν ἐγκώμιον" τὸ δ᾽ ἐπιτήδευμα γρηστὸν μὲν 

δ χαὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἔπαινον φέρον" τοῦ γὰρ ἐπιτη- 
δεύοντος ἴδιον" ὁ μέντοι ἔπαινος μέχρε τούτου ἕστηχεν " 
οἷον ὅτι χρηστὸν εἵλετο βίον" ἐν μόναις δὲ ταῖς πράξεσε - 
τὸ τέλειομ ἐπιγίνεταε xol οἷονεὶ βεβαίωσις τοῦ ἐπιτη- 
δεύματος" συντρέχουσι δὲ ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον" 

40 xci τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα καὶ πρᾶξις χαϑίσταται, ὡς ἐπὶ 
τῶν μετιόντων τοὺς λόγους" ἐν ὅσῳ. μὲν γὰρ φιλοσο- 
φοῦσι xci διδάσχονται, ἐπιτήδευμα ἔχουσι τοῦτο, ἐπει- 
δὰν δὲ xoi τοῖς ἔργοις χρήσονται, τότε xol πράξις yiveros 
τὸ πρὶν ἐπιτήδευμα. Εἰδέναι δὲ καὶ τοῦτο χρὴ, ὡς οὔτε 

45 ἡλιχία οὔτε πλοῦτος ἐγχωμιαστικά͵ ἐστι, xol μάτην ταῦ-. 
τα "Eguoyé£vgg ἐν τοῖς ἐγχωμιαστικοῖς ἔταξεν" χοιναὶ γὰρ 

᾿ φοιότητές εἰσι" διὸ οὐχ ἰσχυραὶ xaO" ἑνὸς ἐχφερόμεναε 

πρὸς ἀπόδειξιν" ὅταν γὰρ εἴπω, νέος πλούσιος, χοινὴ 
ποιότης ἐστὶ, xal ovx ἀρχεῖ πρὸς ἀπόδειξιν O πλοῦτος 

207] ἡ τύχη ἢ ἡ ἐπιϑυμία" διὸ δεῖ ἀναμιγνύναε τούτοις τὰ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ἵνα ix τοῦ νῦν πεπραγμένου τὴν 
βούλησιν αὐτῷ xol τὴν δύναμιν κατασχευάσωμεν, οὐχ 
ἀχριβῶς οὖν ἐν τοῖς ἐγκωμιαστιχοῖς αὐτὰ ἔταξεν ὃ τεχνι- 
χὸς εἰπών" ὅτι εἴτε τῶν ἀορίστων ῇ, ἀπὸ τούτων 5? τῶν 

28 ἐγχωμιαστικῶν δεῖ ποιότητα ποιεῖν" ὡς γὰρ εἴρηται χοιναὶ 
ποιότητές εἰσιν ὅϑεν ἀπὸ τῶν πράξεων), οἷον ἀπὸ τῆς 
προχειμένης ὑποθέσεως ἐπὶ τῶν ἀορίστων, ἐπιχειρητέον 
χοινῶς xal χαϑολικῶς λέγοντας" ὡς οἱ πλούσιοι ἀλαξό-- 

veg ἀεὶ xal βίαιοι xal ὑβρισταί" οἱ δὲ νέοι πρὸς πᾶν 

80 τολμηροί" ἄνω δὲ εἰπὼν, ὅτι δεῖ τὴν βούλησιν xoi τὴν 
δύναμον ἐξετάζειν τοῦ qevyovrog, καὶ νῦν τοῦτο ϑεώ- 
θρημα χαϑολικὸν τίϑησιν, ὅτε xai τῶν ἔξωϑεν προσώπων 

52 n ἀπὸ τούτων Àld. om. 
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ἐξετάσομεν τὴν βούλησιν xol τὴν δύναμιν, ὡς ἐπὶ τῶν 
ἀποχηρύχτων . παραληψόμεϑα γὰρ τὴν τούτων ποιότητα 
λέγοντες" ὅτι ποίους δεῖ ομίξειν τοὺς τοιούτους "epi 

. τὴν πόλιν, οὕς οὐδὲ ἡ φύσις φέρειν ἠδύνατο" ἀλλ᾽ ol 
τεχόντες διὰ τὴν πονηρίαν ἢ ἡρνήσαντο" τοῦτο γὰρ ποι- 5 
οὔντων ἡμῶν ἐπὶ πλέον 3 roũ φεύγοντος. χαχία φαίνε- 

ται" καλῶς οὖν εἶπεν τοῦτο " εὑρίσκονται γὰρ ἐν τῷ 
στοχασμῷ éx τοῦ φεύγοντος, καὶ ἐπιδέξασθαι χρίσιν δυ-- 
γάμενα- καὶ μή. 

Μαρκελλίνου. ᾿Αμφότεροι μὲν χρῶνται τῇ δὺυ- 10 
veust, πλέον δὲ ὁ κατήγορος, λέγει γὰρ ὡς ἐπὶ τοῦ νέου ᾿ 
πλουσίου, ὅτι ἡδύνω διὰ τοῦτο xci ἤϑελες" γίνεται δὲ 
ταῦτα, 7] τε βούλησις xol ἡ δύναμις, ἐκ τῶν παρακχολου- 
ϑούντων τῷ προσώπῳ, τουτέστι τῶν ἐγχωμιαστιχῶν" οὖ- 
xoUv προσώπου ὄντος xal κρινομένου, ἀναγχαίως ταῦτα 15 
εὑρίσχεται" δεῖ δὲ ἀεὶ σχοπεῖν μὴ μεῖζον ἔστι TOU προ- 
σώπου τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα, ἵνα μὴ ἀπίϑανος ὃ 
λόγος γένηται" διὰ τοῦτο χαὶ ὃ Δημοσϑένης συνεωραχὼς, 
ὅτι τὸ xoa Φωκέας ἔγκλημα μεῖζον ἣν Αἰσχίνου προσ- 

ἐϑηκεν" οὐχ ὡς 00s Φωχέας ἀπώλεσεν ἂν καϑ'᾽ ἑαυτόν" 20 

φοβηϑεὶς γὰρ τὸ ἔγχλημα καὶ τὸ ἀπίϑανον συνέξευξε 
τὸ ἀξίωμα 5? τῆς πόλεως. Καὶ ὅτε μὲν εἴη πρό- 
σωπον ὡρισμένον. Καλῶς ἀπὸ τῆς ἱστορίας τὴν περὶ 
αὑτοῦ δόξαν ἔχομεν, ἀχριβῶς δὲ xol τὸ σχεδὸν προσ- 
ἔϑηκεν" οὗ γὰρ ἐν ἅπασιν ἁπλῶς τοῖς ὡρισμένοις πᾶν- 25 
τα ἐμπίπτει" ἀλλ᾽ ἐνίοτε xol ἐχλείπει, διὰ τὸ ἄδοξον 
εἶναι τὸ πρόσωπον πολλάκις, ἢ xol ἀμφίβολον ἔχειν 54 
τὸ γένος" ἢ καὶ διὰ τοῦτο, ὅτε οὐ πᾶσιν ἀεὶ τοῖς ἐμ- 14] 
πίπτουσι χρησόμεϑα, ἀλλὰ τοῖς ὠφελεῖν ἡμᾶς δυναμέ- 

voip ἵνα μὴ λάϑωμεν. δι᾽ ὧν ἰσχυριξόμεϑα καϑ' ἑαυ- 30 

τῶν διδόντες λαβεῖν" εἰς παράδειγμα δὲ τῶν λεγομένων 

53 Ald. τὸ ἀπέϑανον. δᾷ Ald. ἔχει. 
7 

4 
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᾿Δλχιβιάδης ὑποχείσϑω ἐπιϑέσεως τυραννίδος χρινόμενος" 

ἐνταῦϑα τοίνυν τοῖς μὲν περὶ τὸ γένος φιλοτιμήμασι 
χρήσεται λέγων, ἀπεικὸς εἶναι τὸν ᾿Αλκχμαιωνίδην, τὸν 

ἀπὸ γένους πολίτην, τὸν τῶν τυραγννοχτόνων ἔγγονον» 

δ τυραννίδος ἐπιϑυμῆσαι, τὴν δὲ νεότητα χαὶ τὸ ἄσωτον 
αὐτοῦ, ἅπερ ἐστὶ τῆς ἀγωγῆς, ὑπερβήσεται o ῥήτωρ λέ- 

γων ὑπὲρ αὐτοῦ" φαῦλος 55 γὰρ ἐν τούτοις ᾿Αλκιβιάδης, 
ὥς φησιν ὃ Θουκυδίδης" καὶ τοῦτο Δημοσϑένης πεποίη- 
x& περὶ ᾿Αλκιβιάδου" καὶ περὶ ἑαυτοῦ δὲ ταὐτὸν πεποίη- 

10 χεν" ἐν γὰρ τῷ περὶ στεφάνου ἀνκγχαζόμενος ἐπαινεῖν 
“ἑαυτὸν, τὸ μὲν γένος ἀπεχρύψατο ὡς. ἄδοξον, ἀπὸ δὲ 
τῆς ἀνατροφῆς τῶν ἐπαίνων ἤρξατο" ἐμοὶ γὰρ ὑπῆρξέ 
φησι παιδὲ μὲν ὄντι φοιτᾷν εἰς τὰ προσήκοντα διδα-- 
σχαλεῖα" "6 πολλάκις δὲ xol ἀπὸ ἔϑνους ἐστὶν ἐγχωμιά- 

45 σαι, ὡς Δημοσϑένης" οὐδὲν κοινὸν διαπράττονται ol 
Φασηλῖται, ὡς τῶν Φασηλιτῶν πάντων ὁμοίως συχοφαν- 
τῶν ὄντων" ὥσπερ δὲ ἐγχωμιάξομεν ἀπὸ γένους, οὕτω 
καὶ διαβαλοῦμεν" 57 ὡς 4ημοσϑένης ; πότερα ὡς 0 πα- 

τήρ σου Τρόμης ἐδσύλευσε παρ᾽ ᾿Ελπίᾳ, 58 τῷ πρὸς τῷ 
20 Θῃσείῳ διδάσχοντε γράμματα, κατασχευάξων, ὅτι εἰχὸς 

τὰν ἐκ τοιούτων γενόμενον προδοῦναι" καὶ ἀπὸ ἀγωγῆς 
δὲ διέβαλε, τὸ μέλαν τρίβων xol τὰ βάϑρα σπογγίζων" 
καὶ τὸ παιδαγωγεῖον κορῶν. Et δέ τι τῶν ἄλλων 
εἴη. Ἴσμεν ὅσα περὶ τῆς τῶν προσώπων διαφορᾶς &- 

28 ρηχεν" οὐχοῦν πρὸς τὸ χρινόμενον τοῖς ἐμπίπτουσι χρη- 
σόμεϑα" διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ τὸν νέον πλούσιον εὐθὺς 
παρέϑετο᾽ ἔχεις γάρ φησιν ἐνταῦϑα ἡλικίαν καὶ τύχην" 

χαὶ γὰρ εἰ μὴ γένος μηδ᾽ ἀνατροφὴν ἐνταῦϑαο ἐξετάζειν 

δυνάμεϑα, ἀλλ᾽ ἱκανὰ ταῦτα ἡ νεότης xoci ὃ πλοῦτος 
80 χορηγίαν χαὶ περιουσίαν λέγων ἐμποιῆσαι τῷ κατηγόρῳ" 

55 Ald. φαύλως. 56 Ald. διδασκαλέα. Par. διδασκαάλια. 
$7 Ald. διαβοῦμεν. 58 Ald. παρελπίδα. 
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xal τὰ παρακολουθοῦντα τούτοις τῇ νεότητι, σώματος 
ἐσχὺς, χάλλος, ἀφροσύνη " τὸ χοῦφον xoi εὐχερὲς τῆς 
γνώμης, τὸ φιλότιμον, τὸ ἔνδοξον" ἔτει δὲ τὸ χαινῶν. 
ἐπιϑυμεῖν πραγμάτων" τῇ δὲ τύχῃ, πλοῦτος, δύναμις, j 
ὑπερηφανία , ἑταιρία, χολάχων συστήματα καὶ τὰ ὅμοιω" δ 
τὰ δὲ ἐγκωμιαστικὰ δηλονότι dori? ταδε᾽ τίνες οἱ ἐγκω- 
μιαστιχοὶ τόποι διεξέρχεται. Ὅ χαὶ ἐσχυρότατον. 
Καλῶς τὰς πράξεις ἰσχυρὸν εἶπε χεφάλαιον" τὰ μὲν γὰρ 
ἄλλα πάντα τῶν ἐγχωμιαστιχῶν εἰς ἑτέρους ἀνῆκεν" αἱ 
δὲ πράξεις xol τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ πράξαντος καὶ τοῦ 10 
ποιήσαντὸός ἴδια" καὶ διατὶ μὴ καὶ ἐπιτηδεύματα ni. 
γιστον ἐχάλεσε χεφάλαιον; λέγομεν, ὅτι τῇ μὲν πράξει 
καὶ τὸ ἐπιτηδεῦσαν τὸν πράξαντα περιέχεται" τῷ γὰρ 
χκατωρϑωχέμναι χαὶ τοῦτο πρόσεστι. Καὶ τί 55 διαφέρει 
ἐπιτήδευμα πράξεως ; ἐπιτήδευμα μέν ἐστιν, ὡς ἂν εἴποι 4Ὁ 
τίς, βίου αἵφεσιρ" οἷον ῥητορεύειν, χαλκεύειν, φιλοσοφεῖν, 
ἐατρεύειν, πολιτεύεσθαι" πράξεις δὲ αὑτὰ τὰ ἔργα, τὸ 
κατορϑοῦν, τὸ ἀριστεῦσαι, τὸ ὑγιάσαι, καὶ ὅλωρ ἐπι- 

τήδευμα μέν ἐστιν ἀφοριὴ πράξεως" πρᾶξις δὲ αὑτὸ τὸ 

χατόρϑωμα" xay τί διαφέρει ἀγῳγὴ ἐπιτηδεύματος; ὅτι 20 

ἡ μὲν τῆς ἀνάγκης icriv' ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀναγκχάξοντος 

καὶ ἄγοντος πεποίηται, τὸ δὲ ἐπιτήδευμα ἀπὸ τῆς προ- 

αἰρέσεως. ΜΠαίδευσις" δοκεῖ πάλιν τὸ αὐτὸ τῇ ἀγω- 

γῇ εἶναι ἡ παίδευσις" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε. οὐχ εἶπεν παι- 

δεία , ἀλλὰ παίδευσις, δῖον λόχοι" ὅτ᾽ ἂν ῥήτορα ἔχωμεν 2ὅ 

κρινόμενον, τὴν : παίδευσιν ἐξετάζομεν" ἡλιαία, οἷον v 

Que , γεύτης; φύσις. σώματος, κάλλος, auoggia , ἰσχὺς, 

εὐρξία, ψυχῆς ϑερμότης᾽ ὀξύτης, οἷος ̓Δλκιβιάδηρ᾽ βρα- 
δυτὴς, οἷος ᾿Δἀρχίδαμος ἢ Νιαίας" τύχη, ἀξίωμα, πλοῦ. — 

τος, δύναμις. ᾿Ιστέοκ μὲν. οὖν, ὅτε ὃ κατήγορος πλέον 30 

59 Ald, ἔσται: 60 xa μὶ διαφέρει d. π. inis. μέν ἐστιν 

Ald. om. ) EN 
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ἐνδιατρίψει τῇ δυνάμει, οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ Or ἂν ἔνδοξον 
7 τὸ πρόσωπον, ὃ δὲ φεύγων περὶ τὴν βούλησιν, προ- 

ανελὼν διὰ ταύτης τὴν δύναμιν" τὸ γὰρ πλεῖστον τῆς 
διαβολῆς περὶ τὴν προαίρεσιν ἱσταται" παρατηρητέον δὲ, 

δὡς τὸ μὲν ἔνδοξον ἰσχύει βουλήσει πρὸς ἀπολογίαν, 
“ἀσϑενεῖ δὲ τῇ δυνάμει" οὐ γὰρ δύναται λέγειν, ὅτι οὔκ 

142 ἠδυνάμην ἔνδοξος ὥν" καὶ τοὐναντίον τὸ ἄδοξον ἄσϑε- 
γεῖ μὲν τῇ βουλήσει, διαβέβληται γὰρ ἡ ποιότης, ἰσχύει 

δὲ τῇ δυνάμει πρὸς ἀπολογίαν ἄδοξος ὦν" οὐ γὰρ ἀξιό- 
40 πιστὸν τὸ πρόσωπον" ὡς δὲ ἰσχυρὸν εἰς ἐξέτασιν τῆς 

“βουλήσεως ἢ αἰτία) οὕτω καὶ τῆς δυνάμεως ὁ χαιρὸς 
καὶ ὃ τόπος" καὶ ἔστιν ἰδεῖν ὅσον ὃ καιρὸς ἰσχύει πρὸς 

χατασχευὴν τῆς δυνάμεως ἐν τῷ χατὰ Κόνωνος" ἐχεῖ γὰρ 

ἀπὸ τοῦ καιροῦ μόνου χατεσχεύασε λέγων, ὅτι περὶ ἑσπέ- 
15 ραν λαβόντες συνέσκαψαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ τόπου, 

εἰ ἐρημία εἴη, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ ϑάπτοντος τὸ νεοσφαγὲς 
σῶμά ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι ἡδύνω, ἐπ᾽ ἐρημία: γὰρ ἡ πρᾶ- 
ξις " χαὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ τυραννεῖν βουλομένου. τὸ χατας 
βαλεῖν ἀκρόπολιν" ὅτι ἡδύνω. τὴν ἀκρόπολιν ἔ ἔχων" ixa- 

20yóv γὰρ T7 ἀκρόπολις ὁρμητήριον πρὸς τυραννίδα. 

͵,Ταῦτα δὲ in ἀμφοῖν μὲν ἰσχύει" τὰ ἐγχωμια- 
στικὰ λέγει τοῦ τε διώχοντος καὶ τοῦ φεύγοντος" ἀμ- 
φοτέροις γὰρ ἐξὸν χατὰ τὸ συμφέρον ἑχάστῳ γρήσα- 
σϑαι τούτοις τοῖς χεφαλαίοι.. Μᾶλλον δέ τινα ἐν 

35 TQ ἑτέρῳ" ἅπερ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἐσχύει ϑεωρη- 
τέον᾽ αὐτίχα τὸ μὲν τῆς τύχης, οἰκειότερον τῆς δυνά- 
μεως" τὸ δὲ τῆς ἡλικίας, τῆς βουλήσεως" ἐσχυρότερον 
μὲν γὰρ ὃ πλοῦτος, ἀφρονέστερον δὲ ἡ νεότης" δεῖ οὖν 
φησιν ἀχριβῶς τοὺς τόπους τούτους ἐπισχοπεῖν" καὶ 

'80 ἔνϑα &v οἰχειότεροι τυγχάνωσι xol πλείω τὴν χορηγίαν 
παρέχοντες, πλεονάζειν ἐν τούτοις" μέγιστον δὲ πρὸς τὴν 

τῶν χεφαλαίων χρῆσιν χαὶ χατασχευὴν ὃ χαιρὸς xoi ἥ 
ὑποϑεσις" ταύτῃ οὖν ἀχολουϑεῖν ἀναγκαῖον" νῦν μὲν 
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γὰρ ἴσως ἀπὸ τοῦ νέου πλουσίου τὸ τοιοῦτον ἁρμόσει, 
ἄλλοτε δὲ ἄλλο πρόσωπον ὑπόχειται" δεῖ οὖν πρὸς "τὸν 
καιρὸν καὶ τὴν ὑπόϑεσιν χαὶ τὴν περίστασιν ἁρμόζε- 
σϑαι. Μαλλον δέτινα ἐν τῷ ἑτέρῳ" ἐπιζητεῖ, ποῖον 

οἰκειότερόν ἔστε τῶν ἐγχωμιαστιχῶν τῆς βουλήσεως χαὶ δ 
ποῖον οἰκειότερον τῆς δυνάμεως " ἅπαντα γὰρ τὰ ἐγχω- 

- μιαστικὰ κοινὰ ἀμφοτέρων, καὶ ἔδιον οὐδέν" οἰχειότερον 
δὲ μᾶλλον τύδε τοῦδε" εἰχότως δὲ χοινά ἔστι βουλήσεως 
xol δυνάμεως τὰ ἐγκωμιαστιχὰ, ἐπειδὴ καὶ ἀμφότερα 
ἐστι τοῦ προσώπου τὰ κεφάλαια. Μᾶλλον δὲ τινα 10 
ἐν τῷ ἑτέρῳ" ὥσπερ ἀπορῶν xol οὐ δυνάμενος δια-  - 
κρῖναι ποῖόν τινος μᾶλλον oixtiov* ἰστέον δὲ, ὡς ἡ αἰτία 
ἔδιον τῆς βουλήσεως, ἵνα τὸ εἰχὸς. ix τῆς αἰτίας κατα- 
σχευάσωμεν᾽" γνωστέον δὲ xal τοῦτο χαϑόλου, ὅτι Gel 
τὰ στοχαστικὰ, ὅπου. ἂν ἢ, κἀν ἐνστάσει ἑτέρᾳ διὰ τῆς 45 
βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως κατασχευασϑήσεται" ὥσπερ 
xai Δημοσθένης ἐν τοῖς (Ριλιππικοῖς χατεσχεύασεν, ὅτι 

ἥξει Φίλιππος ἀπὸ τῆς βουλήσεως" λεληϑότως δὲ καὶ τὰ 

τῆς πλεονεξίας xal τῆς δυναμεώς ἐστε (ιλίππου κατα- 

, σχευαστιχὰ, ἐν οἷς φησιν, ὅτε δύναται, Ποτίδαιαν εἶλε, 30 
Πύδναν" περὶ δὲ τάξεως τούτων τῶν χεφαλαίων ovx 

ἀμφίβολον μὲν, ὅτε πρώτη ἐστὶν ἡ βούλησις" ὕμως δὲ 
ὁ καιρὸς πολλάκις ἐναλλάττει" παρὰ Δημοσϑένεε xol 
τοῦτο εὑρίσχομεν, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Φιλιυτπικῶν" προ- 
τάττει γὰρ ἐχεῖ τὸ δυνατόν. Οὐχὶ τῶν χρινομένων 8 
μόνον" ἐντελῆ 5* σοι τῶν xeqalatey ποιεῖταε τὴν πα-᾿ 
ράδοσιν" διὸ καὶ τοῦτο προστίϑησιν ὡς ἀναγκαῖον καὶ 
χρήσιμον" χρινομένων δὲ νῦν λέγει, τοῦ κατηγόρου 
καὶ τοῦ φεύγοντος, πρόσφορον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπή- 
γαγε τῷ εἰρημένῳ" λέγω δὴ τὸν τοὺς ἀποχηρύκτους τρέ- 30 
qovra* ἔνϑα πολλὰ πρόσωπα τῶν χρινομέγων * ἐκ τοσού- 

61 Ald, ἐντελῆσοι — παράδωσιν. 
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των πάντων ἐξετάζεται ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις" ἱστέον 
^ δὲ ὡς οὗ ποιεῖ τοῦτο διπλοῦν στοχασμόν" οὐδὲ συν- 

εζευγμένον ἢ ἐμπίπτοντα" οὐ. γὰρ ζήτημα ἕτερον ποιεῖ 
ὥσπερ ἐχοῖ, ἀλλ᾽ ὡς σημεῖόν ἐστιν ἐνταῦϑα ὑποκείμενον 

^ B TO τρέφειν τοὺς ἀποκχηρύκτους.. “Σημειωτέον ὡς ἐξετά- 
ξοντας τὸν πλοῦτον καὶ τὰ ἄλλα, δεῖ. τὰς κατασχευὰς 

αὐτῶν χαϑολιχὰς εἶναι καὶ τρόπον τινὰ ϑετιχάς" εἰσὶ 
γὰρ οἱ τοιοῦτοι τόποι γεγυμνασμέψοι τῷ “υσίᾳ ἐν ταῖς 
παρασχευαῖς. λέγει γὰρ οἵους ἀπεργάζεται ἡ πενία xol 

40 οἵους τὸ πλουτεῖμ᾽ χαὶ ἡ νεύτης καὶ τὸ γῆρας" τὰ δὲ 
M3 ἐπιτηδεύματα ἐξεταζόμεμα ἐν ταῖς βουλήσεσιν" οἷον φι- 

λοσοφοῦντες οὐκ ἂν ἑλῃστεύσαμεν᾽ ῥήτωρ ὧν oUx ἂν ἐριε- 
σθϑάρνησα κατὰ τῆς δημοχρατίας" τὰ δὲ ἀντικείμενα 
παρὰ τῶν κατηγόρων μεϑοδεύεσθαι δεῖ utr yag" 

45 ἐπειδὴ γὰρ ἔγδοξόν ἐστι τὸ. φιλοσοφεῖν xol τὸ ῥητορεύ- 
εἰν, χαὶ͵ τὸ πιστευϑῆναι στρατηγίαν, διορισμῷ χρήσεται, 
δεικνὺς ὅτε χρηστὸς μὲν ἄνϑρωπος καὶ δημοτικὸς, λυ- 

, διτελέστερον ἂν ὑπολάβοι τὸ (xv ἐν δημοχρατίᾳ καὶ 
ἐλευϑερίᾳ ταῦ μισϑαρνῆσαι παρὰ τῶν πολεμίων τυ- 

30 ράνχου᾽ πονηρίας δὲ ἡγουμένης, οὐδέν ἔστι ϑαυμαστὸν 

βουληθϑῆμαι δωροδοχεῖν, ἢ προδότην γενέσθαι" ἔστι xod, 
βιαίως ἀπαντᾷν πρὸς τὰς τοιαύτας βουλήσεις ᾿ val gu 

du. ἀλλὰ στρατηγός εἶμε" τηῦτο δὲ καὶ τὸ δεινόν 6? 
ἐστιν, “ὅτι καὶ τῆρ παρὰ τοῦ δήμου τιμῆς ἀναισϑήτως 

45. ἔσχες xal τῶν κοινῶν ἐλπίδων χείρων γέγονας" ἔστι δὲ 
wal ἄλλωςᾳ εἰσάγειν τὸ κεφάλαιον, ἂν ἔνδοξον 1. τὸ τοῦ 
χρινομένου πρόσωπον" καὶ ἀπαντῆσαι τεχνιχῶς καὶ imw- 
στημονιχῶς" οἷον διέξεισι Περικλῆς, τίνων μὲν ἀπόγονος 
ὧν τυγχάνει, τίνα δὲ πεπολίτευται" καὶ ὅπως Εὔβοιαν 53 

36 εἷλε καὶ Σάμον" λύσεις τοίνυν ὕπερ ἔφη" ἢ βιαίως, ὅτι 

ἀγανακτεῖν ἄξιόν ἐστιν, εἴ γε ἀντ᾽ 54 ἀγαθοῦ χαχὼς γέγονεν" 

^ ἢ 
62: Ald, δεικνόν. 65 Ald. Σὕοιαν. — 64 Ald. ἄν τἀγαϑοῦ. 
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ἢ διαβάλλων, ὅτε ταῦτα πεποίηχεν οὐχ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς 
ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ πιστευϑῆγναι" xal ἐπὶ τὸ χαϑόλου 
τὸν λόγον ἀνοίσεις" ἐν ἔϑει τοῖς πονὴροῖς ἐστι τὴν ἀρ- 
χὴν δείξασιν ἀρετὴν μεταβαλέσϑαι" xoi ἐκ παραδειγμά- 
των συστήσεις Πεισίστρατον λέγων" χαὶ εἴ τις ἄλλος ὅ 

εὐηργετηχέναι δόξας ἀδικῶν ὕστερον ἐφωράϑη" ἔφαμεν 
δὲ xal τὰς αἰτίας ἄξιην εἶναι ζητεῖν ἐν ταῖς βουλήσεσιν" 
οὐχοῦν ἐὰν μὲν χρίνηται μητρυιὰ, τὸ xowóv ἐροῦμεν, 
ὅτε φύσει πόλεμος ἀεὶ ταῖς μητρυίαῖς πρὸς τοὺς προ- 

γόνους, ET: τὸ ἔδιον περιποιῆσαι τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν 10 

ἐβουλήϑη, τὸν κλῆρον" καὶ ἄλλο δὲ ἰδιώτερονδ" ἐροῦμεν" 
ἐὰν ἄριστος ὃ τεϑνεὼς ἢ, ὅτι εὐδοχιμοῦντι διὰ τὴν ἀρι- 
στείαν ἑφρϑόνησεν" τούτων δὲ λύσις" ovx ix τοῦ OvÓua- 
τὸς Δαταψηφίσασϑαι δεῖ τῆς μητρυιᾶς " ἐπεὶ καὶ πολλὰς 

ἴδοι τις ἂν ἀγαϑὰς οὔσας φύσει xol μητέρων γρηστό- 15 
τητος οὐχ ἀπολειπομένας" πάλιν ἐξετάσαι δεῖ τὴν αἷ- 
τίαν, δι᾿ ἣν ἐβουλήϑη Περικλῆς φρονῆσαι τὰ “Ζαχεδαι- 

' μονίων οὐχοῦν ἐροῦμεν, Oti πολλὰ τῶν τῆς ϑεοῦ χρη- 
μάτων ὑφελόμενος ἐδεδίει τὰς εὐϑύνας" ἐδεδίει δὲ καὶ τὸ 
λόγον δοῦναι τῶν διῳκημένων τῇ στρατηγίᾳ φαύλως 20 
ἐχόντων. ᾿Εὰν μὲν δὁ6 ἄφωτος ἐπὶ τῷ πατρὶ φόνου χρίνη- 
ται, λήψῃ τὴν αἰτίαν ἀπὸ τοῦ βίου xci τοῦ προϊδέσθαι 
τὸ μέλλον" ὡς δεινόν τι πάϑοι καὶ ἀποκηρυχϑείῃη" ἐὰν 

τῷ πλουσίῳ κατηγορῇς ἐπὲ τῷ πένητι πεφονευμένῳ, τὴν 
ἔγϑραν ἐρεῖς, καὶ τὸ μνησικακεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἐπολιτεύσατο" 25 
xai τὸ δεδιέναι μήποτε γραφῆς ἁλῷ, καὶ τιμωρίαν ἐπὲ 
πολλοῖς ἀδικήμασιν ὑπόσχῃ" ταῦτα μὲν ἤδη καὶ ὅσα 
τοιαῦτα. περὶ βουλήσεως" ἡ δὲ δύναμις ἐκ τῶν παρα- 

κολουϑούντων γίνεται" εἰ μὲν φεύγει τυραννίδος, ὅτι 
χρημάτων εὐπορεῖ καὶ οἰχετῶν xoi μισϑοφόρων καὶ ὕπλων 80 
διὰ τὸν πλοῦτον" εἰ δὲ φόνου, ὅτι ῥῴδιον ἣν αὐτῷ κτεῖναι 

65 Ald. ἐδιότερο. 66 μὲν Par. om. 
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' φὸν πένητα μόνον ὄντα καὶ βοηϑείας ἔρημον" εἰ δὲ xa- 

ϑυφέσεως, ὅτε οὐ χαλεπὸν ῥήτορι χαϑυφεῖναι τὰ τοῦ 
ἀγῶνος δίχαια" εἰ δὲ χρίνοιτο φαρμάχων ἰατρὸς ἢ μη- 
τρυιὰ, τὸν μὲν εἰπορῆσαι διὰ τὴν τέχνην ἐρεῖς, τὴν δὲ 

5 χρημάτων ἐωνῆσθαι" προδοσίας & χρίνοιτό τις στρατη-’ 
γὸς, ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι δύναιντ᾽ ἂν οἱ στρατηγοὶ πράττειν 
ὅπου βούλονται καὶ δια ϑείρειν τὰ πράγματα" εἰ δὲ φι- 
λιππισμοῦ ἢ λαχωνισμοῦ xgivotzo, δύναμιν ov δεῖ ζη- 

τεῖν" "ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ ἰδιώτην ὄντα xol μηδὲ μιᾶς ἐξου- 
40 σίας ὑπειλημμένον τὰ ηδων φρονεῖν ἢ ““ακεδαιμονίου᾽ 
ἢ Φιλίππου. ᾿ 

Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἦ ἄχρι τέλους ἐστὶ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ xa- 
τηγόρου" γίνεται δὲ καὶ αὔξεται ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ ἢ τῶν ἐλέγχων 
ἀπαίΐτησις" ἔστε δὲ τάδε, τίς, τί, ποῦ, πῶς, πότε, διατί" κἂν μὲν 

45 ἢ τοῦ κατηγόρου μόνον ταῦτα, τὰ ἑξῆς ἔσται κεφάλαια πάντα πλὴν 
144 τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος, && ἐγχωροίη πᾶσι χρήσασϑαι " ἐὰν 

δὲ κοινὰ ἢ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εὑρίσκεται γάρ ποτε καὶ οὕ- 
τως ἔγων ὅ στοχασμὸς, ἔσται καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια ἀμφοῖν" πα-- 

ράδειγμα τοῦ κοινὰ ἔχοντος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" ἀπέκειτο 

20 κατά τινος γραφὴ τυραννίδος ἐπιθέσεως" μετεώρου τῆς δίκης οὔ- 

σης 2 ὃ ἀδελφὸς αἰτοῦ ἀριστεύσας ἤτησεν εἰς τὸ γέρας ἀναίρεσιν 

τῆς γραφῆς καὶ ἔλαβεν" ἐτυράννησεν ἐκεῖνος καὶ καϑελὼν αὐτὸν oU- 

τὸς 3 συνειδότος φεύγει " τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει τῆς γραφῆς καὶ τοῖς 

περὶ ταῦτα Ó κατήγορος χρήσεταν" τῷ δὲ ἀπεκτονέναι καὶ τοῖς περὶ 

25 τοῦτο ὃ φευγων" xai δεῖ ἀμφοτέρους λῦσαι τὰ ἀλλήλων" μόνου δὲ 

τοῦ φεύγοντος γενέσϑαι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀδύνατον. 

Συριανοῦ καὶ ΣΖωπάτρου. ᾿Ωνόμασται μὲν ov- 
τως, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ζητήματος μέχρι τέλους 

4 Ven. Μετὰ δὲ τοῦτό ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἅπερ 

ὠνόμασται μὲν οὕτως x. t. À. 2. μετεώρου τ. δ. οὔσης manu re- 

cent. in Par, ad marg. adscriptum est. 3 οὗτος manu recen- 

tiori in Par. insertum est, — 1. 24. Ald. τὸ δὲ, scripsi τῷ. 
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Aovg Távra ἐστι τὰ ἐξεταζόμενα " χαλεῖται δὲ xo εἰκό- 
τα, διότι περὶ τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν. ἐξετάζεται" 

, 1 ^ “ - ἐνδέχεται γὰρ τὸν παρεστῶτα τῷ νεοσφαχεῖ σώματι καὶ 
, 4 , 3 Y ? 

πεφονευχέναι TOV χειμένον" xai δὲ οἰχτον παρεέσταναι 
yn κρύπτειν ἐπειγόμενον. 4 Γίνεται δὲ καὶ αὔξε- 5 

: » » Y € ^ » 3 , e 

ται ἀφ ὧνπερ xal ἢ TOV ἐλέγχων ἀπαίτησις 

ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν λέγει" ταῦτα δὲ τὰ περιστατικὰ 
, - * 1 “« χαὶ συνεδρεύοντα καλεῖται, διὰ τὸ παντὶ παρεῖναι πρά- 

γματι" πᾶν γὰρ τὸ πραχϑὲν καὶ ὑπό τινος πέπραχται 

καὶ κατὰ τρόπον τινὰ καὶ χρόνῳ τινὶ καὶ τόπῳ καὶ δὲ 
αἰτίαν τινά" καὶ εἰ ἐκ τῶν αὐτῶν  περιστατικῶν͵ γίνεται 
τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐξ ὧν καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων 

ἀπαίτησις, τί διαφέρει; λέγομεν οὖν, ὅτε δεῖ τὴ προσ- 

ϑήχη προσέχειν" αὔξεται γὰρ εἶπεν" ἐκεῖ μὲν γὰρ κατα- 

σχευάζομεν ἐχ τῶν περιστατικῶν, ἐνταῦϑα δὲ αὔξομεν 
ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, οὗ εἰκόνα ἔστηφαν οἱ πολέ- 
μιοι" ἐρεῖ γὰρ ὃ κατήγορος αὔξων τὸ ἔγκλημα, πολέ- 
quot τὸν ἀριστέα τετιμήκασι xal ταῦτα εἰχόνι, τῇ μεγί- 
στῃ τιμῇ" εἶτα ἐρεῖ καὶ τὸν τόπον αὔξων ὁμοίως" παρ᾽ 

4 Sequitur ín Ven. Ἔν μὲν οὖν τοῖς ἁπλοῖς στοχασμοῖς 0M- - 

γα ἐστὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ τοῖς συνεζευγμένοις nÀsi- 

ογα" οἷον ὑπώπτευσέ τις τὸν οἰκέτην ἐπὶ τῇ γυναικί " δήσας ἀπεδή- 

μησε, ϑεσμοφορίων ἐπιστάντων vóuov κελεύοντος ἔλυσεν αὑτὸν ἧ 

γυνὴ, 0 δεσπότης ἐπανιὼν εὕρηται νεχρὸς ἀσκύλευτος, ἀφανὴς γέ- 

γογεν ὃ παῖς, καὶ κρίνεται συνειδότος 5j γυνή" ἐνταῦϑα ἀπὸ τῆς 

τοῦ ἀνδρὸς ὑποψίας λαβόντα τὴν ἀρχὴν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

μέχρι τοῦ συνειδέναι τὴν γυναῖκα τῷ φόνῳ ἵσταται" ἔστιν δὲ τῶν 

ἀεὶ ἐμπιπτόντων, ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ στοχασμῷ ἐκ μόνου τοῦ κατη- 

γόρου κινούμενα, ποτὲ δὲ καὶ κοινὺν ἀμφοῖν γίνεται" σπανίως δὲ 

μόνου τοῦ φεύγοντος" γίγνεται μὲν γὰρ μόνου τοῦ κατηγόρου“ ὡς 

ἐπὶ Περικλέους" ὅπου, γὰρ πανοπλίας τοσαύτας οἴκοι κατακρύψας 

ἔχεις, δῆλος εἶ τυραννῆσαν σπεύδων" κοινὰ δὲ γίγνεται ἀμφοῖν, ὡς 

ἐπὶ ἐχείνου" συνεχῶς τις καϑαιρόμενος *. t. À. p. 359. 1, 17. 

29.. 
i] 
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ἑαυτοῖς τὴν εἰχόνα στήσαντες" τρόπον, φιλοτίμως toig 
χρώμασιν" οὕτω καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο ἐν τῷ παρα- 
πρεσβείας" τίς ἀδικήσας; «Αἰσχίνης πρεσβευτὴς ὧν τὰ 

. πράγματα προδέδωκεν" εἶτα ὁ τόπος, ποῦ; ἐν Μακεδο- 
5 νίᾳ, ὃ τρόπος, ὅπως; ἀπαγγείλας τὰ ψευδῆ. εἶτα ὁ χρό- 

( ' yOg , πότε; ὅτε ἐστράτευσεν ἐπὶ *«Doxé£ag* ὥστε ἅμα ἀχού-. 

εἰν ἐχεῖνον πλησίον εἶναι Πυλῶν, καὶ μηδ᾽ ἔχειν ἡμᾶς 
τί δεῖ ? πρᾶξαι" καὶ πάλιν ἀπὸ γρύνου τὸ εἱστιᾶτο ἐλ- 
ϑών" οὐ γὰρ ἄτοπον πρεσβευτὴν ὄντα ἑστιᾶσϑαι παρ᾽ 

10 ᾧ πρεσβεύει" ἀλλ᾽ ἡ προσϑήχη πεποίηκεν ἔγκλημα, ott 
μετὰ “φωχέων ἅλωσιν συνειστιᾶτο τῷ 6 ταῦτα ποϊήσαντι" 
ἔχει δὲ xol τὸν τρόπον, ὅτι καὶ συνεύχετο 7 καὶ συν- 
ἐπαιώνιζε Φιλίππῳ" ἑστέον δὲ ὅτι ix τῶν αὐτῶν τὴν 

διήγησιν λαμβάνομεν, ἐξ ὧν xai τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 
15 Aovg * τί οὖν διαφέρει τούτων ἡ διήγησις; ὅτι ἐν μὲν τῇ 

διηγήσει ὄνευ χατασχευῆς καὶ αὐξήσεως τὰ πράγματα 
παρεχόμεθα, πρὸς τὸ συμφέρον διηγούμενοι" διήγησις 
yep ἐστι ψιλῇ τις τῶν γεγενημένων ἔχϑεσις" τὰ δὲ on 

. ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ τὰ κατασχευῆς καὶ αὐξήσεωρ" 

20 x«i ὅτε 7 μὲν διήγησις δείκνυσιν ὅπως τόδε τι ἐγένετο" 
τὰ δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὃτ, καὶ ὄντως ἐγένετο χα- 
τασχευάζει, καὶ κατὰ μίαν πρότασιν δι᾿ ἐπιχειρημάτων 
πιστοῦται τὸ δοχοῦν᾽ χἀκεῖνο δὲ λεχτέον, ὡς ταμεῖον ὃ 
τινές φασι πάντων τῶν κεφαλαίων τὴν διήγησιν" ἐξ αὖ- 

25 τῆς γὰρ πάντα τίχτεται καὶ ἀναφαίνεται τὰ χεφαλαια" 
καὶ μήτηρ εἰχότως ἂν προσαγορευϑείη τῶν χεφαλαίων. 
διαφέρεε πάλιν ἡ ἐξέτασις τῶν περιστατιχῶν ἐν τῇ τῶν 
ἐλέγχων ἀπαιτήσει, τῆς ἐν τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
τῶν αὐτῶν περιστατικῶν ἐξετάσεως" ὅτι éxei μὲν ἐξετά- 

30 ξεται τὰ περιστατικὰ πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα" 
τίς μου καταμαρτυρεῖ φησι τὸν στέφανον; τίς ὁ τόπος" 

5 Ald. δή. — 1. 9. Ald. εἰστιᾶσϑαι. scripsi icr. 6 τῷ 
- Ald. om. 7 Ald. ovrayero. — 8 Ald. ταμεῖνον- 
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ποῦ περόνευχα; ὁ τρόπορ, πῶς; καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως" ἐν 
δὲ τοῖς ἀπ΄ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πρὸρ τὸ σημεῖον, οἷον τί ποι- 
ὧν ἑάλω; ϑάπτων"" ὁ τύπος᾽ ἐπ᾽ ἐρημίας, ἔνϑα παρ- 
ἣν οὐδεὶς ὁ ϑεώμενορ, ὁ χαταμαρτυρήσων, ὃ χρίνων" 145 

ὅϑεν ἐπὶ πολλῆς ἐξουσίας ἔπραττεν" πότε" »ύχτωρ, εἰ 5 
τύχοι, ὅτι μάλιστα λήσειν ἤλπιζεν" αἰτία" διατί γύχτωρ 

ἢ καὶ ἐπ᾽ ἐρημίας" ἀφανίσαι σπουδάζων τὸν TOU toÀ-. 

μήματος ἔλεγχον" χαὶ ἄλλη διαφορά" ὅτι ἡ μὲν τῶν 
ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐχεῖ χαὶ τὰ περιστατικὰ πρὸς τοὺς 
μάρτυρας μόνους λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τὸ 
τέλους εἰς τὴν ὅλην συντείνει ζήτησιν" οἷον εἰ πεφόνευ- 
X5y, εἰ μεμοίχευχεν " χαὶ ὅτι τῶν μὲν “μαρτύρων πολλα-:. 
χες ἀπσρεῖ ὁ κατήγορος, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

ἐν τῇ ὑποϑέσει εὑρίσχεται, "ἂν εὑπορῇ δὲ μαρτύρων ὃ 
κατήγορος, μένει xai οὕτω τὸ ξητούμενον". οὐ γὰρ εὑ- 15 

ϑὺς ὁ φεύγων ἁλώσεται" ἐξέσται γὰρ αὐτῷ διαβαλεῖν 

τοὺς μάρτυρας" γίνεται δὲ xol ἀπὸ τῶν παρειμένων ἀπὶ 
ἀρχῆς ἄχρι r£Aovgt ὥσπερ ὃ Δημοσϑένηρ βίᾳ τῆς οἰκείας 
δεινότητος γρώμενος" καὶ τὸ ἱερόν φησι προδέδωχας, 
γράψας τοῖς ἀμφισβητοῦσι παραδοῦναι" ovx εἰπὼν δὲ 20 
πᾶσι», οὐδὲ προσϑεὶς τὸ ἀναμεῖναν xol ἕως ἂν πάντες 
συλλεγῶσιν, ἀλλ᾽ ὀνόματι τῶν ἀμφιχτυόνων Θηβαίοις χαὶ | 

Θετταλοῖς *? τοῖς Φιλίππου συμμάχοις καὶ παροῦσι tore 
γέχραφας ἀποδοῦναι τὸ ἱερόν" ὄξεστε δὲ οὐ μόνων ἐπὶ 
ἀληϑινῶν 'ayovov, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλασμάτων ὁμοίως κα- 15 
τασχενάσαι xol àx τῶν παρειμέμων τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους" ὥσπερ ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐν δόξῃ μανίας τὸν 

μὲν υἱὰν τρωσάσης, τὸν δὲ πρόγονον *"* ἀποκτεινάσης, 
δύναται ὁ χατήγορος, ἐξ ὧν οὐχ ἐποίησεν ἡ γυνὴ tVAÓ- 
γως χατηγορεῖν, λέγων ὅτε σημεῖον ταῦ ὅτι οὐχ ἐμαίνετο 30 

τὸ οὐδένα τῶν ἑαυτῇ "? npocnxóstev ἀποσφάξαι" ὅρα 

9 Ald. ϑανάτῳ. 9 τρόπος. 10 Ald. Θεταλοῖς. 11 Ald, 

᾿πρόγον 12 Ald, ἐν αὐτῇ. . . 
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πῶς φανερῶς τὸ μὴ πραχϑὲν σημεῖον ὁ xotnyogog ποι- 
ἥσεται τοῦ φόνου" τοσοῦτον δὲ δύναται τουτὶ τὸ xega- 

᾿λαιον, ὥστε EL πείσειας τὸν δικάξζοντα οὐδὲν ἔτι λείπε-- 
ται TQ ζητουμένῳ, ἀλλὰ πᾶσαν λύει τὴν ζήτησιν" διὸ 

5 xoi πολλὰ ἐφεξῆς κεφάλαια δέδωχεν ἡ τέχνη τῷ αἀντιδίχῳ 
πρὸς λύσιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ τὸ εἶναε ἰσ- 
χυρὸν τοῦτο τὸ χεφάλαιον. Πλὴν τῆς μεταλήψεως. 
““σφαλὼς ὁ τεχνικὸς ἐσημειώσατο᾽ ἀεὶ γὰρ ἡ μετάληψις 
τοῦ διώκοντός ἐστιν. Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρῆσϑαι. 

40 πάλιν χἀγταῦϑα ἡ ngocÓnxy χρήσιμος" οὔτε γάρ ποτε 
ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γίνεται ἡ μετάληψις, τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους ὄντων τοῦ χατηγόρου᾽ οὔτε: ἀντίληψις 
εὑρίσκεται, ἔστι γὰρ ὅτε ἐκλείπει τὸ ἀντιληπτικόν" ἱστέον 
δὲ, ὅτι τότε ἐκλείπει Or. ἂν ἐφ᾽ οἷς ἄλλος πεποίηκε χρί- 

15 νηταί τις xol μὴ éQ οἷς αὑτὸς ὃ χρινόμέμος" οὐδὲ γὰρ 
δύναται λέγειν, ἔξεστί μοι, ὃ μηδὲ πράξας, ὡς ἐπ᾽ ἐχεί- 

vov οὗ οἱ πολέμιοι εἰκόνα ἔστησαν ἀλλ᾽ οὔτε ἔξεστιν ἐχεί- 

γοις, ἐπεὶ ἑαυτοῦ γένετᾳε κατήγορος, τῷ δοῦγαι ὑπόνοι- 
αν, ὅτι τὴν ἐχείνων ᾿οἷδὲ πολιτείαν" τὸ γοῦν εἰ συγχω- 

40 ροίη οὐ μόνον διὰ τὴν ἀντίληψιν, ὅτε οὐκ ἀεὶ ἐμπίπτει, 
ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν" καὶ γὰρ xoi cU- 
τη ἐχλείπει, ὕτ᾽ ἂν τὰ σημεῖα σύμφωνα ἢ καὶ ἀναγκαῖα 
τῷ ἐγκλήματι" eb καὶ ἐπεισέρχεται ἀντ᾽ αὑτῆς τὸ μὴ ἀν- 
τιστρέφον καλούμενον νόημα, ὡς ἐπὶ τοῦ Περικλέους τοῦ 

25 χρινομένου ἐπὶ τυραννίδι διὰ τὰς πανοπλίας" οὐ γὰρ ἀν- 
τιστρέφει, ὅτι ὁ ἔχων ὅπλα πάντως καὶ τύραννος. Πλὴν 
τὴς μεταλήψεως" τῆς ἐγγράφου λέγει, αὕτη γὰρ με- 
ταλαμβάνει τοῦ κατηγόρου οὖσα, διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τῷ 
πράγματι καὶ τῷ ἐγπλήματι"" ἡ δὲ αἰτία πρόδηλος" ἀεὶ 

30 γὰρ αὕτη τοῦ κατηγόρου καὶ ἀπὸ τούτον γίνεται. Εὺ- 
οἰσκεται γάρ ποτε xal οὕτως. ἜἜδειξεν ὅτι σπα- 
γίως εὑρίσχεται τοιοῦτος στοχασμὸς ἀπὸ τῆς προσϑήκης 
τοῦ ποτέ" καὶ εἰχότως δυσχερῶς εὑρίσχεται" εἰ γὰρ τὸ ἐσχυ- 
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οὖν τοῦ διώχοντος χεφάλαιόν ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους, ἐὰν xal τοῦ φεύγοντος εὑρεϑὴ τὸ τοιοῦτον, ἀσϑε- 

νέστερος ῥ χατήγορος ἔσται" διὰ τοῦτο οὐδὲ εὑρίσχεται͵ 
μόνου τοῦ φεύγοντός ποτε τὸ χεφάλαιον τοῦτο" ὅτι εἰ 
καὶ συμβῇ τοῦτο, πᾶσα τοῦ διώχοντος 7| ἰσχὺς ἀνηρπά- 5 
Gero. Ἔσται καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια. doa M6 
κεφάλαια τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" εἰσὶ δὲ ταῦτα με- 
τάϑεσις αἰτίας, ἀντίληψις, πιϑανὴ ἀπολογία" o ̓ 4ϑα- 

γάσιος δέ φησιν, ὅτι δεῖ παρατηρεῖσϑαι ὡς οὐ πάντα 

δυνατὸν, ἀλλὰ μύνον τὸ γρῶμα" τοῦτο γὰρ αἰτίαν ἔχει 10 
τοῦ πραχϑέντος᾽ τὸ γοῦν ἀντιληπτιχὸν οὐδέποτε, οὔτε 
μὴν ἡ πιϑανὴ ἀπολογία, διὸ καὶ ἀπολογία χαλεῖται" ἀλ- 

λότριον᾽ δὲ ἀπολογία χατηγόρου χαϑέστηχεν" γίνεται μὲν 

οὖν μόνου τοῦ κατηγόρου" ὡς ἐπὶ Περικλέρυς" οἷον, ὃ“ 
zov γὰρ πανοπλίας τοσαύτας οἴχοι καταχρύψας ἔχεις, 15 
πρόδηλος εἶ; τυραννῆσαι σπεύδων" χοινὰ δὲ ἀμφοῖν ὡς 
ἐπ᾽ ἐχείνου᾽ συνεχῶς τις χαϑαιρόμενος τοῖς τῶν ἀνδρο- 

φόνων καϑαρσίοις κρίνεται φόνου" ὃ τὲ γὰρ κατήγο- 
ρος ἐρεῖ, ὅτι συνεχῶς τοῖς ἐπὶ φόνῳ χαϑαρμοῖς χαϑαιρό- 
μενος συνειδέναε μοί τι δοκεῖς *) σαυτῷ κακόν" ὃ τε 20 
φεύγων ἀπολογούμενος λέξει, ὡς τοσοῦτον ἀπέχω τῆς 

ἀνδροφονίας, ὥστε καὶ συνεχῶς χαϑαρσίοις προσὶέναι ϑὲ- 

ὧν, παλαιῶν ἀσεβημάτων ἐμαυτὸν ἐξάντη χαϑιστάς " qo- 
γων ᾿δὲ συνεχείᾳ 35 xol καϑαρμοῖς μυρίοις κοινὸν οὐδέν. *5 

453 Ald. δοκεῖ. 44 Ven. góvov δὲ συνέχεια. 15 Ven. 

οὐδὲ ἕν. Sequitur ibid, Τίνεται δὲ xol ini διαφόρων πραγμάτων 
κοινὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" οἷον ἐγράψατό τις τυραννίδος ἐπι-- 

ϑέσεώς τινα, μετεώρου τῆς δίκης οὔσης ὃ τοῦ φεύγοντος ἀδελφὸς 

ἀριστεύσας ἤτησεν ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς, ἔλαβε, μετὰ ταῦτα τύραν- 
γοῦντα τὸν ἀδελφὸν ἀπέχτεινε, καὶ κρίνεται ὃ ἀριστεύσας συνειδό-- 
τος Ó μὲν οὖν κατήγορος ἐρεῖ, ὅτι συνήδεις αὐτῷ τὴν τυραννίδα" 
διὰ τοῦτο γὰρ ἁλίσκεσθαι μέλλοντα ἐξήτησας, καὶ μικρὸν ὕστερον 

ἀνεῖλες, ἐκποδὼν ᾿καταστῆσαι σπεύδων τὸν ἔλεγχον" ὃ δὲ φεύγων 
ἀπολογήσεται, ὅτε πρότερον' μὲν συκοφαντεῖσϑαι τὸν ἀδελφὸν vopi- 
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᾿Απέχειτο χατὰ τινος γραφή" τὸ παράδειγμα ina- 
γει παράδοξον, ὅπερ εἶπεν πιστούμενος τὸ τοῦ ἀριστέως 
τοῦ ἀποκτείναντος τὸν ἀδελφὸν τυραννοῦντα᾽ δῆλον γὰρ 
ἐνταῦϑα ὡς ἑχάτερος τοῖς συμφέρουσιν ἑαυτῷ κέχρηται" 

5 τῷ μὲν οὖν κατηγόρῳ συμφέρει κατὰ τοῦ χατηγορημέ- 

γου ἡ τῆς γραφῆς ἀναίρεσιρ᾽ ἀπὸ γὰρ ταύτης τὴν κοι- 
γωνίαν τῆς τυραννίδος ἐλέγχειν δυνήσεται" τῷ δὲ φεύ- 

Dev εἰς τὸ γέρας τῆς ἀριστείας ἤτησα τὴν ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς, 
ὕστερον δὲ περιφανῶς τυραννοῦντα καταμαϑὼν οὐδὲ κρίσεως ἄξιον 

, ἐπὶ τηλικούτοις ἡγούμην. Γίνεται δὲ σπανίως καὶ μόνου τοῦ φεύ- 
γοντος᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" τρεῖς τις ἔχων παῖδας ᾿Ολυμπιονίχης τοὺς 
δύο ἀποβαλὼν ἤλϑεν᾽ ἐπὶ βρόχον" μέλλοντα αὑτὸν ἀποπνίγεσθαι ὃ 

ψεώτερος καϑεῖλεν" ἱεροσυλίας γενομένης ἔφησεν ὁ πατὴρ ἑαυτὸν ie- 

ροσυληκέναι καὶ ὃ παῖς ἀντιλέγει" ὃ γὰρ παῖς τοῦ φεύγοντος ἔχων 

τὴν τάξιν τοῦ πατρὸς τὴν συμφορὰν διηγήσεται, καὶ τὴν αἰτίαν, 

δι᾿ s» ἐπιβουλεῦσαι ἑαυτῷ ϑέλει " διαφέρει δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε 
τέλους τῆς διηγήσεως, ὅτι ἢ μὲν δείχνυσιν, ὅπως τόδε τι ἐγένετο, 

τὰ δὲ, ὅτι καὶ ὄντως ἐγένετο, κατασκευάζει " καὶ κατὰ μίαν πρότα- 

τασιν δι᾽ ἐπιχειρημάτων πισταῦται τὸ δοκοῦν. Πλατύνεται δὲ τὰ 
ἐπιχειρήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ταῖς παρασκεναῖς, ταῖς κατὰ 

μίαν πρότασιν ἐκ τῶν περιστατικῶν μορίων κιγουμέναις, τοῖς παρει- 

μένοις. Καλεῖται δὲ παρειμένα, ἃ ἐξὸν ποιῆσαι οκ ἔπραξεν ἀλλὰ 
παρῆκεν" τῇ τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσει" οἷον ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου " γυνή τις 
δακρύουσα νύκτωρ συνεχῶς κρίνεται μοιχείας ὑπὸ τοῦ ἀνδρός" νυ- 

κτὸς ἐπελϑούσης ὀδυρμοὶ συνεχεῖς, λυπεῖ γὰρ οὕπω παρεστηκὼς ὃν 

ποϑεῖς. ᾿Αἀπὸ τοῦ προσώπου" ἄλλως τε καὶ τὸ τῆς διαίτης ἁβρὸν 

οὗ ἰσώφρονά σοι μηνύει τὸν λογισμόν" ἀπὸ τοῦ χρύνον" καὶ νὺξ 
ἑκάστοτε πρὺς ὑπόμνησιν ἄγει δακρύων, τῶν παρανόμων εἰς μνήμην 
ἄγουσα τὸν λογισμὸν ἡδονῶν" ἀπὸ δὲ τῶν παρειμένων" εἰ γάρ τι 

τοῦ οώματος ἠνώχλει σοι πάϑος, καὶ πρὸς δώκριον εἷλκεν ὀδύνη, 
τὴν ἰασομένην ἐχρῆν μεταπέμπεσϑαν καὶ τῶν δακρύων ἡ συνέχεια 
συγγνώμης ἐτύγχανεν. ᾿Απὸ δὲ τῆς τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσεως. οὗ 

πατήρ σοι τέϑνηκεν, οἱ ϑυγάτριον ἄωρον ἀποβέβληκας, οὐ παί- 
δὼ» τεϑέασαι συμφορὰς, τίνα οὖν τῶν δακρύων ἐρεῖ τὴν αἰτίαν. 

ἮΙ δὲ ἀντίληψις p. 150 Ald, 
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γοντι ὃ φόνος xol ἡ τοῦ τυράννου ἀναίρεσις" ὃ γὰρ 
ἀποχτείνας. φησὶ τὸν τύραννον, πῶς ἂν εἴη τυράννου 
κοινωνός" δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις στοχασμοῖς ἀναγκάίΐωρ 
ἀμφοτέροις λῦσαι τὰ ἀλλήλων" λυϑήσεται δὲ δῆλον ὅτι 
τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας, Ὁ δὴ καὶ χρῶμα Χχαλεῖται" ὡς δ 
ἀνεῖλες τὴν γραφήν" καὶ τιμωρίας ἄξιος εἶ οὐχ ἐάσας . 
ἐπὶ τυραννίδι -χριϑῆναι τὸν ἀδελφόν" οὐδὲ ἐλεγχϑῆναι 
οὐδὲ ἐλεγχόμενον εἰπεῖν τι περὶ τῶν κοινωνούντων, οὐδὲ 
παύσασϑαι τὴν τυραννίδα" εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς! πρὸς τοῦτο 
Ó φεύγων τῷ χρώματι πρότερον χρησάμενος, ὅτι ἤτησα 10 
τὴν δωρεὰν ὡς ἀδελφῷ βοηϑῶν, οὐ τὴν ἀδικίαν συνει- 
δὼς οὐδὲ χοινωνὸν τοῦ πλημμελήματος" συνάψει τῷ 
χρώματι τὰ ἑαυτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, λέγων" ἀμέ-" 
Ae. παραχρῆμα τυραννήσαντα πεφόνευχα" καὶ δηλοῖ μον 
τὴν προαίρεσιν ὁ φόνος, ὡς πολέμεός sius τυράννοις οὐ 15 
κοινωνός" πρὸς €& πάλιν ὁ χατήγορος τῇ μεταϑέσει τῆς 
αἰτίας χρήσεται" λύων τῶν τοῦ φεύγοντος σημείων τὴν 
ἐσχὲν ἐρεῖ" ἤσϑου σαϑρῶς ἔχουσαν τὴν τυραννίδα xol 
μέλλουσαν καταλυϑῆναι" καὶ τὸ μέλλον ἐδεδοίχεις" μέ- 
γϑιν γὰρ οὐ πέφυκε τυραννίς" μέλλων οὖν συγκχινδυνεύ- 10 
&», προέφϑασας τῷ ϑανάτῳ τὴν ὑπόνοιαν, χαὶ προ-᾿ 

ανεῖλες ἀναιρέσει τὴν ὑποψίαν" διὰ τοῦτο δὲ ἐγγὺς ἀλ- 
λήλων τάττεται ταῦτα, λέγω δὴ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι TÉ- 
λους ἑκατέρων καὶ ἡ λύσις, ἐπειδὴ παράλληλα κείμενα 

' ἐσχυρὰ γίνεται. Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ τοῦ xa- 25 
τηγόύρου" ἐλέχϑη 15 δὲ οὕτως, ὅτι πανταχοῦ τοῦ λόγου 
εὑρίσκεται, xoi ἐν προοιμίοις καὶ ἐν éniloyotg , καὶ παν- 
ταχοῦ" εἰκότως δὲ μετὰ τὰν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν 
ἔταξεν αὐτά" δεῖ γὰρ τὸ βούλεσϑαὶ πρῶτον χατασχευ- 
ἄσαι καὶ τὸ δύνασθαι καὶ οὕτως ἐπενεγκεῖν τὸ πρᾶγμα᾽ 30 

εἰ μὴ γὰρ τὸ πρᾶττον ὑπάρχει πρόσωπον, τὸ πεπράγμέ- 
voy οὐχ ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Γίνεται δὲ καὶ 

16. Ald, ἐλέγχϑη. 
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αὔξεται" ὅρα σῶς καὶ τὴν κοινωνίαν ἔδειξεν τῆς τῶν 

ἐλέγχων ἀπαιτήσεως πρὸς τὰ Gm ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ 

τὴν διαφορὰν ὑπέφηνε" τῷ μὲν γὰρ εἰπεῖν γίνεται τὴν 

κοινωνίαν ἐδηλωσεν᾿ ἀμφότερα γὰρ àx τῶν περιστατι- 

5 χῶν γίνεται". τῷ δὲ πρασϑεῖναι τὸ αὔξεται τὴν διαφο- 

(uv. ἐσήμανεν" ἐχεῖ μὲν γὰρ ψιλῶς τὰ περιστατικὰ ἐξε- 

τάξεται" ἐν δὲ τοῖς σημείοις μετὰ αὐξησεως᾿ ἢ on τὰ 

uà!» ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐχ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- 

στον τῶν περιστατικὼν γίνεται" ἡ δὲ τῶν ἐλέγχων ἀπαί- 

40 τησις πολλάχις καὶ περὶ ἕν" διατὶ δὲ μὴ καὶ ἢ τῶν ἐλέγ- 

MP yov ἁπαίτησις κατὰ αὔξησιν προέρχεται , ἐσχυρὸν γὰρ 

xol αὐτὸ Óoxei κεφάλαιον τῷ κατηγόρῳ" ἀλλ᾽ ἐκεῖ. μὲν 

ἅμα τῷ παρασχέσϑαι τοὺς ἐλέγχους , οἴεται ἀπόδειξιν ὃ 

κατήγορος “τὸ ἐγχλημα" ἄτεχνος γὰρ πίστις ἐστί" καὶ 

45 ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ἰσχύει, οὐ δεῖ τῆς αὐξήσεως" τὰ δὲ 

' φράγματα εἰ μὴ χατασχευασϑείη καὶ αὐξηϑείη οὐκ ἀπο- 

δείχνυται, τί, ποῦ, πῶς, πότε" ὡς ὃ δΔημοσϑένης᾽ τίς 

Qv Αἰσχίνης ἠδίκησε τὴν πόλιν; ὅτι πρεσβευτὴς ὦν" τὶ 

ἔπραξεν; ὕτι τὰ πράγματα. προέδωκεν" ποῦ; ἐν Μαχε- 

20 δονίᾳ γενόμενος. πῶς; οὐ μόνον εἰπὼν ἀλλ᾽ ἐπαγγειλα- 

μενος ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ. πότε; ὅτε Φίλιππος ἐπὶ Φωκέας 

ἐστράτευσεν. Τὰ ἑξῆς χεφάλαια, “Ὅρα πῶς ἐδήλωσεν 

ἡμῖν τῶν κεφαλαίων. τὴν μάχην, μάχεται γὰρ ἀεὶ πρὸς 

τὰ σημεῖα ταῦτα τὰ κεφάλαια, ἡ ἀντίληψις, ἡ μετά- 

25 ϑεσις τῆς αἰτίᾳς, ἡ πιϑανὴ ἀπολογία" ἐχόντων οὖν ἀμ- 

φοτέρων τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους δηλονότι ἑχάτερος 

λύσει τὰ τοῦ ἀντιδίχου σημεῖα τοῖς προειρημένοις κεφα- 
λαίοις" ἰστέον δὲ, ὅτι οὔτε ἡ ἀντίληψις οὔτε ἡ μετά- 
Amps κοινὴ ἔσται, Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρήῆσϑαι. 

30 πάσι λέγει τοῖς ἐφεξῆς κεφαλαίοις" καλῶς δὲ τὸ εἰ ἐγ- 

χωρεῖ, ἐπειδὴ οὐχ ἐμπίπτει T ἀντίληψις. ᾿πέχειτο 

χα τάτινος γραφή. ἸἘνταῦϑα ἔχουσιν ἀμφότεροι τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὃ μὲν γὰρ χατήγορος ἔχει δἰ- 
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σεῖν ὅτι διὰ τοῦτο ἀναίρεσιν ἤτησας τῆς γραφῆς, εἰ. 

δὼς ὅτε τυραννήσει" ὁ δὲ φεύγων λέξει σημεῖον τοῦ μη. 

συνειδέναι τὸ ἀνελεῖν αὑτὸν τυραννήσαντα' xal ὃ μὲν 

ἀριστεὺς ἐρεῖ μετάϑεσιν αἰτίας" ὅτι ἤτησα ἀναίρεσιν τῆς 
γραφῆς ἑλκύσας *7 τὸν ἀδελφόν" ὁ δὲ κατήγορος πάλιν 5 
λέξει" ὅτι διὰ τοῦτο αὐτὸν ἀνεῖλες τυραννήσαντα, ἐπειδὴ 
σαϑρὰν ἑώρας τὴν τυραννίδα" καὶ ἐδεδίεις, ἵνα μὴ συγ- 

χινδυνεύσῃς αὑτῷ κοινωνὸς τῆς τυραννίδος ὑφϑείς. Μ ό- 

γον δὲ τοῦ φεύγοντος" ἔδειξεν ὡς μᾶλλον τῷ κατη- 

γόρῳ πρόσχειταε τὸ κεφάλαιον' ποτὲ. δὲ καὶ τοῦ φεύ- 10 
γοντος εὑρίσχεταε, Or ἂν εἴη χοινά" μόνου δὲ τοῦ φεύ- 

γοντος οὐδέποτε" τινές φασιν, ὅτι ἐνδέχεται τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
γῆς ἄχρι τέλους καὶ μόνον εἶναι τοῦ φεύγοντος, ὡς ἐπὶ 

τούτου τοῦ παραδείγματος" τρεῖς Tig εἶχε παῖδας" τελευ- . 

τησάντων αὑτῷ τῶν 18 δύο ἀπάγξασθαι ἐζήτησε" κατα- 15. 

λαβὼν ὁ τρίτος ἔλυσε τὸν βρόχον καὶ διέσωσε τὸν πατέ- 
ρα᾽ μετὰ ταῦτα ἱεροσυλίας ἐν τῇ πόλει γενομένης ὃ μὲν 

πατὴρ ἱερόσυλος ὠμρλόγησεν εἶναι xal ἀξιοῖ τεϑνάναι, 

ὁ δὲ υἱὸς ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα φεύγοντος ἔχεν πρόσωπον 
ὁ ἀντιλέγων xoi πᾶσι μόνος χέχρηται τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς 20 

ἄχρι τέλους, οἷον τῇ τελευτῇ τῶν ἀδελφῶν, τῇ ἀγχόνῃ 
toU πατρός" οἷς !? ὁ πατὴρ ἐὰν γρήσηται, ὁμολογεῖ μὴ 
εἶναι ἱερύσυλος, μηδὲ διὰ τοῦτο ἄξιος εἶναι ϑανάτου" 
χαὶ οὐ μόνον ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ πάντων τῶν κατὰ ἀξίωσιν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 25 

λους τὰ αἴτια ἐστε τῆς χρίσεως. οἱ xol μόρια τῆς ὑπο- 
ϑέσεως χαλοῦσί τινες, δι᾽ ὧν ἡ κρίσις καὶ τὰ σημεῖα, 
ἐφ᾽ οἷς χρίνηταί τις, ἃ δὴ διασπείρεται μὲν διὰ πάσης 

τῆς ὑποϑέσεως, ἀϑρόως δὲ ἐνταῦϑα τίϑεται" καὶ ἔστιν 

αὐτὰ τὰ πεπραγμένα καὶ ὅσαι πράξεις τῷ προβλήματι 50 
ἐμπεριέχονταε, ἀναφερόντων ἡμῶν ἕκαστον τῶν πεπραγ- 

17 Ald, ἑλχήσας. 418 Ald. τὰ δύο, ἀπήγξασϑαι. 19 Ald. 

οἷος. | . 



395 —— XX0AIA 

μένων πρὸς τὸ ἔγκλημα" κέχληται δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι 
' τέλους διὰ τὸ δεῖν ἐν αὑτοῖς μὴ μόνον μερικῶς ποιεῖ- 
σϑαι τῶν πραγμάτων τὴν ἐξέτασιν, ἀλλ᾽ ἄνωϑεν πάν- 
των τῶν ἐξ ἀρχῆς μέχρε τοῦ τελευταίου, τουτέστιν αὖ- 

δ τῆς τῆς χρίσεως" γίνεπαι δὲ ταῦτα ἢ ἐν ἔργοις ἢ ἐν λό- 
γοις ἢ ἐν πάϑεσιμ" κατὰ δὲ ἐμὲ ἐν πλείοσιν" καὶ ἐν ἔρ- 
γοις 39 μὲν, ὡς ὁ ϑάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ᾽ ἐρη- 

μίας" ἐν λόγοις δὲ, ὡς ὃ νέος πλούσιος ὃ παριὼν TO 
δεσμωτήριον, χαὶ ἀναβοήσας, ϑαρσεῖτε, ὦ δεσμῶται, αὖ- 

40 Jue. λυϑήσεσϑε, καὶ κρινόμδνος τυραννίδος " καὶ ὡς ἐπὶ 
- τούτου" πλούσιον εἷλεν ὃ πένης ὕβρεως" ξένον ῥήτορος 

συναγονδεύοντος ἔφη πρὸς τὸν. ῥήτορα πένητα ὁ πλού- 
σιος, ὄψομαί ce* δὑρέϑη νεχρὸς ὃ ῥήτωρ καὶ χρίνεται 

148 ὁ πλούσιος φόνου" ἐν πάϑεσι δὲ, ὡς ἡ δαχρύουσα νύχο- 
15 τωρ γυνὴ εὑρίσχεται δὲ καὶ ἐν συμβεβηκόσιν" οἷον xgi- 

γει τις τὴν γυναῖχα μοιχείας, ἐπειδὴ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
ἐμάνη ὁμώσας μὴ μεμοιχευκέναι αὐτήν" συμβεβηκὸς γάρ 
τί ἔστε τὸ ἐχεῖνον μανῆναι" γίνεται xai ἀπὰ τῶν μὴ γε- 
γενημένων δέον γενέσθαι" τὸν ἀδελφόν tig καλέσας φυ- 

30 γάδα ἐντὸς ὅρων, ἔπειτα ἔστη xoi τοῦ παρασίτου διε- 
νεχϑέντος πρὸς αὐτὸν xol Ὁ μετὰ χεῖρας ἔχπωμα εἶχε 
βαλόντος 31 καὶ ἀποχτείναντος, χρίνεταυ ὡς συνειδώρ " 

ἔδει yàp χεχωλυχέναι" τὰ μὲν οὖν ἐν λόγοις κατὰ Qnràw. 
καὶ διάνθιαν βούλεται" τὰ δὲ ἐν πάϑεσιν ἢ ἐν ἔργοιρ 

25 χατὰ τὰς ἀντιϑετικάς" ὃ μέντοι Δημοσϑένης καὶ τὰ ἐν 
λόγοις κατὰ τὰς ἀντιϑετικὰς ἔλυσεν, ὡς ἐν τῷ κατ᾽ Ai- 
σχίνου λέγων, ὅτε Φωχεῖς αἴτιοι τοῦ ἀπολέσθαι, ὕπερ 

«ἐστὶν ἀντεγκληματικόν" καὶ “ακεδαιμόνιοι, ὅπερ ἐστὶ με- 
ταστατιχόν" καὶ Χεῤῥόνησος σώζεταε, ὕπερ ἐστὶν ἀντι». 

30 στατιχόν" καὶ ἐξηπατήϑην, ὅπερ ἐστὲ συγγνωμονικὸν * 
γίνεται δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀπὸ τοῦ" σημείου " 
καὶ αὔξεται ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν" πάϑεν δὲ τὸν τό- 

20 Ald. ἔργοισι. 21 Ald. καλόντος. 
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πὸν αὐτῶν ἐπιγνωσόμεϑα, τὸν οἰχεῖον φαμὲν; ἔγϑα μ8- 
τὰ αὐξήσεως xol ἐχφράσεως εἴρηνται, οἷον ὡς ἐν τῷ 
παραπρεσβείας" ἐν πᾶσι τοῖς χεραλαίοις προφέρει τὴν 
ἀπωλειαν Φωχέων" ἐν δὲ τῷ οἰχείῳ τάπῳ αὔξει, ἐν οἷς 
φησι, ϑέαμα δεινὸν xai τὰ ἑξῆς" ἀπὸ μὲν οὖν τῶν περι- 5 

στατικῶν χατασχευάζεται οὕτω, προσώπου μὲν, ὡς τὸ 
τίς ὧν προδέδωχας «Φωκέας " ἐν ᾧ xal τὸ ἀντιπίσιτον 

ἔλυσεν, τὸ ὅτι οὐχ ἠδυνάμην ὅλον ἔϑνος, ὁ δὲ εἶπεν ὅτε 
πρεσβευτὴς ὧν ἠδύνω" τρύπου δὲ, οἷον πῶς, τὰ wevóg 
ἀπαγγείλας" χρόνου δὲ, ὅτε Φίλιππος ἐπὶ (Φωχέας παρ- 10 
ἥει * καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως" οὗ εἰχόνα ἔστη- 
σαν οἱ πολέμιοι, καὶ γὰρ ἐνταῦϑα αὐξήσεως ἕνεχα, ἵνα 
τὸ σημεῖον γένηται πιϑανώτερον, χατασχενάζομεν αὐτὸ 
ix τῶν περιστατιχῶν" φαμὲν γὰρ ἐνταῦϑα, ὅτι τοῦτο 
τεχμήριον μέγα προδοσίας ἐστίν" εἰ γὰρ μὴ ἤδεσαν ?? 4Ὁ 
ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς πολίταις λυσιτελέστερον, οὐχ ἂν 
αὐτοὶ πολέμιοι ὄντες εἰχόνα ἔστησαν" φήσαις δ᾽ ἂν καὶ 
ἀπὸ τοῦ τόπου, ei χατὰ μέσην πόλιν τυχὸν καϑίδρυ- 
σαν τὴν εἰχόνα, ὅτι ?) δὲ xal ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅτι 
εἰχόνα ἔστησαν, πρᾶγμα πολὺν χρόνον διαμεῖναι δυνά- 20 
μενον" ἵνα καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας τοῖς ἐσομένοις φαγή- 
σεται πρόδηλα" ἔστε δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης κατασκευά- 
σαι" εἰ χγρυσσῦ τυχὸν τὴν εἰχόνα πεποίηνται" γίνεται δὲ 

καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων, οὕτως" & γάρ τοι τοῦ σώμα- 
τος ἠνώχλει σοι͵ πάϑος καὶ πρὸς δάχρυον elàxsv ὀδύνη, 18 
τὴν ἰασομένην ἐχρὴν μεταπέμπεσθαι xol τῶν δαχρύων 
ἢ συνέχεια συγγνώμης ἐτύγχανεν" χαὶ ἐν ἄλλῳ Δημοσϑέ- 
γῆς ὅτι πάντες κατηγοροῦσι τοῦ Φιλίππου μᾶλλον, σὺ 

— δὲ οὐδαμῶς ἐγὼ δέ φησι τούτους τοὺς λόγους drove 
παρ᾽ αὑτοῦ ἄνδρες vaio: ἐμοὶ μὲν χρήσασϑ'᾽, ὃ τι 30 

βούλεσϑε" ἐπίστευσα, ἐξηπατήϑην" ἥμαρτον, ὁμολογῶ, 
καὶ τὰ λοιπά. εἶτα προσέϑηκε, τούτων οὐδένα ἀχούω τῶν 

^ 

223 Ald. εἴδεσα». — 1. 17. Ald. ἵστασαν. scripsi ἔστησαν. 23 Ald. ἔστι: 
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λόγων" ἔστι δὲ αὐξῆσαι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν αἰτίων ὕπεξαι- 
θέσεως, ὡς ἐπὶ τῆς δαχρυούσης γυναιχός" οἷον οὐ πα- 
τήρ σοι τέϑνηκεν᾽ ov ϑυγάτριον πρόωρον ἀποβέβλη- 
xag" ?* ov παίδων τεϑέασαι συμφοράς" τίνα οὖν τῶν 

5 δαχρύων ἐρεῖς τὴν αἰτίαν" ἰστέον δὲ ὡς τοῦτο χεφά- 

λαιον διαφόρως oi τεχνικοὶ ἐκάλεσαν" οἱ μὲν γὰρ ση- 
μεῖον᾽ οἱ δὲ, εἰκός" οἱ δὲ, τεχμήριον᾽ οἱ δὲ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς" πάντα δὲ εἰς tv συντρέχει" ἀπὸ γὰρ τῶν πε- 

πραγμένων ὡς εἴρηται λαμβάνεται" τοῦτο δὲ τὸ xe- 
40 φάλαιον, ὡς φησιν αὐτὸς, τοῦ κατηγόρου ἐστὶν ὡς ἐπι- 

τοπλεῖστον͵ καὶ ἰσχυρότατον κατὰ τοῦ ἀντιδίκου, ἐπεὶ γὰρ 
ὁ φεύγων ἔχει μὲν τὸ παραγραφικὸν ἐξ ἀρχῆς᾽, ἔχει δὲ 
xal τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, καὶ πρὸς τούτοις κου- 
γὰ πρὸς τὸν χατήγορον τήν τὲ βούλησιν καὶ τὴν δύνα- 

45 μεν" καὶ τοσούτοις ἔρῥωται κεφαλάϊοις ἡ τέχνη xoci τῷ 
χατηγόρῳ βοηϑοῦσα, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐτῷ 
προδέδωκεν ἰσχυρότατον ὡς ἔφην 3" κεφάλαιον δυνάμε- 
vov διαλῦσαι τὰ τοῦ φεύγοντος ἰσχυρά" φήσει γὰρ, τί 

149 μοι γρόνους προβάλλῃ καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῖς ἀποφεύγειν" 
20 ἐξ ὧν ἔπραξας ἑάλως" τί uot μαρτίρων καὶ τεκμηρίων" 

αὐτὸς σεαυτοῦ 56 διὰ τῶν ἔργων προῆλϑες χατήγορος' χρη- 
σεται μὲν γὰρ Tjj t6 βουλήσει xdi τῇ δυνάμει, ἥξει δ᾽ 
ἐπὶ τοῦτο τὸ κεφάλαιον ὡς ἄγαν ἰσχυρόν" ἔστι μὲν οὖν 
τοῦ χατηγόρου τὸ κεφάλαιον ὡς καὶ ὁ τεχνιχός" εὑρίσ- 

25 χεέται δὲ σπανίως καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, εἰ xci μὴ Ee- 

μογένει δοκεῖ" ἔστι. δὲ κοινὰ ἀμφοῖν, ὅτ᾽ ἂν 7 καὶ ἐν τῇ 
ὑποϑέσει διάφορα" οὐχ ὥσπερ Ἑρμογένης φησὶ μέρει μὲν 
τοῦ χατηγορουμένου, μέρει. δὲ τοῦ ἀπολογουμένου χρω- 
μένων, οὗ τὸ παράδειγμα τίϑησι τὸν ἀριστέα τὸν τὴν 

80 γραφὴν ἀνελόντα τῆς τυραννίδος, ἀλλὰ πάντα ἀμφοτέ- 

Qoi ἁρμόζοντα ὡς ἐπὶ τούτου" κατέλιπέ τις τὸν φίλον 
κληρονόμον, γράψας γράψασϑαι τὴν γυναῖχα μοιχείας, 

L he ποβέβληκας. 25 Ald. ἔφη. — 26 Ald. íavrov. — 
μέρη μὲν — μέρη δέ. 



.  — EIZ XTAXEIX 367 
ἐγράψατο, οὐχ εἴλεν" μετὰ ταῦτα συνῴκησεν αὑτῇ καὶ 
κρίνεται μοιχείας" ἐνταῦϑα γὰρ ὅλα ὅλοις ἁρμόσει" xci 
γὰρ τὸ εἶναι φίλον, καὶ πιστευϑῆναι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 
καὶ χληρονομῆσαι καὶ γαμῆσαι, καὶ κατηγορῆσαι πᾶντα 

ταῦτα ἀμφοτέροις ἁρμόσει" εἰ γὰρ συνήδει. μεμοιχευμένην δ᾽ 
ovx ἐγάμει. οὕτω μὲν tQ φεύγοντι, καὶ πάλιν τῷ χα- 
τηγόρῳ ἁρμόξει τὸ ὑποπτεῦσαι τὸν ἄνδρα τὴν μοιχείαν" 
τὸ γραψάμενον αὐτὸν γαμῆσαι, τὸ καϑυφεῖναε τὴν. γρα- 
qv καὶ τὰ τοιαῦτα᾽ ἀλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι χαὶ ταῦτα ἃ 
'φασιν ὅλα ὅλοις ἁρμόττειν, οἱ τῷ τεχνικῷ μεμψάμενον 40 
οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ ἀμφοῖν τῶν μερῶν τὰ αὐτά" εἰ γὰρ καὶ 
μὴ πάντα, ἀλλ᾽ οὖν μικρόν τι διαλλάττει" πλὴν εἰ μή 
τις ἐκεῖνο λέγοι, ὡς ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἡ γραφὴ 
προφέρεται ὁ γάμος, καὶ γὰρ καὶ διώχων ἐρεῖ, Ort ἣν 
ἐγράψω, οὐχ ὥφειλες γαμῆσαι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ προεμοιχεύου 15 
αὑτὴν, τὴν γραφὴν καϑυφεῖκας᾽ καὶ πάλιν ὁ φεύγων 

ὡσαύτως τῇ γραφῇ χρώμενος καὶ τῷ γάμῳ ἐρεῖ" ὅτι 
διὰ τοῦτ᾽ ἔγημα, ἐπειδὴ πολὺς ἐν τῇ γραφῇ γενόμενος 

οὐχ εἷλον" γνοὺς οὖν ἐκ τῆς κρίσεως τὴν σωφροσύνην 

ἔλαβον" xol ἁπλῶς εἰπεῖν. ἄμφω μὲν προφέρουσι τὴν" 20 
γραφὴν xol τὸν γάμον", διαφόρως δὲ ἐξετάζουσιν" ἐνίοτε 
δὲ εὑρίσκεται μόριά τινα τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
& οὐ τοῦ ζητήματός ἐστιν οὔτε TOU, φεύγοντος οὔτε τοῦ 
κατηγόρου, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ἐκ συμβεβηκότος εἰσάγεται τῷ 
ζητήματε ὡς ἐπὶ τούτου" πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ 35 
πολιτιχα" ἁλούς τις ὑπερημερίας ἐδέδετο“ xat διαῤῥήξας 
τὰ δεσμὰ, περιτυχὼν τῷ πένητι ἀπέκτεινεν αὑτόν" 0 δῆ- 
μος x&kréAsvos τὸν ὑπερήμερον" ἀπέϑανεν, εὕρηται ἐν 
κόλποις τὸ τῆς ὑπερημερίας. γραμμάτιον, xal xgivereu. ὁ 
πλούσιος" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ καταλεῦσαι τὸν δῆμον τὸν 30 

ὑπερήμερον ἐκ τύχης συμβὰν καὶ ἔξωϑεν Ov τοῦ ζητή- 

ματος σίστασιν πᾶσαν δέδωχε τῷ ξητήματι" εἰ γὰρ ἔζη 

ὁ ὑπερήμερος, 6t» ἂν βασανιζόμενος τὴν ἀλήϑειαν" 
' » 
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aofro. ovy ἔξωϑεν ἐπισυμβεβηκὸς καὶ σύστασιν ἔχει, xoi? 

διαφέρει τῶν &m ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τῶν ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι 
πεποιήχασι τὴν χρίσιν ἐχόντων" ὅτι καὶ ἐνταῦϑα, εἰ καὶ 
ἕϊερος ὁ ποιήσας, ἀλλ᾽ οὖν οὐχ ἄντιχρυς εἰς τὸν πλού- 

5 Giov ἀναφέρεται" ὡς ἐφ᾽ οὗ τρισαριστέως εἰχόνα ἔστησαν 
οἱ πολέμιοι" οὐδὲ ἐχ τούτων ἔχει τὴν ἀπόδειξιν τοῦ πε- 
ποιηχέναν ἐξ ὧν ὁ δῆμος ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἡ ἀμφισβήτησις 
ἐπὶ τούτων γέγονεν, ix τοῦ τὸν δῆμον χαταλεῦσαι τὸν 
ὑπερήμερον οὐχὶ τὸν πλούσιον εἶναι τὸν πεφονευχότα τὸν 

. 40 πένητα" ἣν ἀμφισβήτησιν εἰ ἔζη ὃ ὑπερήμερος ἔλυσεν 

| ἄν, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἐϊἰσαχτέον τοῦτο τὸ χεφάλαιον" ἀλλ᾽ 

ἐὰν μόνου τοῦ κατηγόρου ἢ τὸ χεφάλαιον, αὐτὸς μὲν αὖ- 
ξήσει ὁ κατήγορος, ὁ δὲ ἕτερος καϑαιρήσει᾽ ἐπιχειρήσει δὲ 
τῇ αὐξήσει Ó κατήγορος ἀπὸ τῶνδε" ἀπὸ τοῦ ὁμοίου, ὅτι καὶ 

46 ἄλλοι ἀπὸ τῶν τοιούτων σημείων ἑάλωσαν" ἀπὸ TOU ἧττο-- 
γος, ὅτι καὶ ἀπὸ ἐλαττόνων᾽ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, εἰ γὰρ 
τὸ φανερὸν παρέχειν ἑαυτὸν δεῖγμα τοῦ καϑαρεύειν πο- 
γνηρᾶς ὑπονοίας, τὸ ἀποδιδράσχειν, xoà ἀποχρύπτεσϑαε, 
μέγιστα πρὸς τὴν ὑποψίαν συμβάλλεται" ἀπὸ τῆς ἀντι- 

30 φάσεως, ὡς Αἰσχίνης" & γὰρ ὁ μὴ 38 παρὼν ἀδικεῖ, ὃ 
150 παρὼν καὶ παρασχὼν ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον τοῖς νόμοις, OUX 

ἀδικεῖ" ὃ δέ γε ἀπολογούμενος χαϑαιρῶν τὰ τοῦ διώ- 
xovrog σημεῖα, τὰ ἐπιχειρήματα ἐνταῦϑα λήψεται" ἀπὸ 
τοῦ μηδένα ἄλλον ix τούτων τῶν σημείων ἑαλωχέναι" 

-25 ἀπὸ τοῦ μείζονος, ὅτε οὐδὲ ἀπὸ μειζόνων ἢ χατὰ ταύ- 
τας ἑάλωσαν ἄλλοι" ἀπὸ τοῦ ἐναντίου" οἷον, εἰ OU παν- 

τως τὸ παραμεῖναι τεχμήριον τοῦ χαϑαρεύειν, οὐχοῦν 
ὁμοίως οὐδὲ τὸ ἀποστῆναι τοῦ δοχεῖν" ἰστέον, ὡς ἐν μὲν 

τοῖς κατὰ ἀξίωσιν στοχασμοῖς ἔστιν εὑρεῖν ἀπὸ τοῦ φεύ- 
$0 70v?og τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ τοῖς χατὰ φυ- 

yn» xol δίωξιν ἀδύνατον. Τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει" 
: e 

0 

27 Ald. τήν. 28 Ald. ὁρμή. 

/ 



ΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙ͂Σ 869 

o μὲν χατήγορος τὴν ἀρχὴν προκαλεῖται, gea" ὅτι 
οἵτως ἤδειρ τὸν ἀδελφὸν τυραννήσαντα, ὅτι λύσιν αὖ- 

τοῦ εἰς τὴν σὴν. ἤτησας δωρεῶν" ὁ δὲ φεύγων ἀπὸ τοῦ 
τέλους τὴν ἀπολογίαν πορίζεται λέγων" ὅτι εἰ συνγ) δεῖν 

αὐτῷ μέλλοντι τυραννήσειν, οὐχ ἂν αὐτὸν ἀπέχτεινα, δ 
Ore πρὸς ἔργον ἤλϑεν ἡ βούλησις" καὶ ταῦτα μέν ἔστι 

τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" μεμέρισται δὲ καὶ πρὸς τοῦ- 
10 ἢ τῆς αἰτίας μετάϑεσις" ὁ μὲν γὰρ φήσει, ὅτι τὴν 

λύσιν Πτησάμην τοῦ ἀδελφοῦ τῆς συγγενείας. καὶ τῆς 

φύσεως εἰς τοῦτο προχαλουμένης, 35 0 δὲ χατήγορος Àv- 10 
σεε τὰ τοῦ φεύγαντος ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" Ort διὰ 

τοῦτο ἀπέκτεινας τὸν ἀδελφὸν, γνοὺς ὅτι ἀσϑενές τι né- 

φῦύχεν 5 τυραννὶς , καὶ δέος τοῦ μὴ παϑεῖν τὰ «παρα» 

πλήσια λαβὼν ἀνήρηχας ἐχεῖνον τὴν ὑποψίαν τοῦ πρά- 

γματος ἀποτριβθόμενος" xol οὕτως εὑρίσκεται τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 15 
ἧς ἄχρι τέλους" διὸ καί τινὲς ἀσύστατον τὸ τοιοῦτον 
ἀπεφήναντο" λέγοντες αὐτὸ ἐξισάζειν, καϑὸ ἀμφότεροι 
τῷ κεφαλαίῳ χρῶνται" ἀλλ᾽ οὐχ ἀληϑὲς τὸ τοιοῦτον" 

οὔτε γὰρ ix τῶν αὐτῶν τὰ Gm' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐν 
ἑχατέρῳ προέρχεται, οὔτε τοῖς [ἀλλήλων περιπίπτουσι 20 

λόγοις. 

Ἢ ἀντίληψις οὗκ dà ἐμπίπτει" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἀφ᾽ ὧν αὑτὸς me- 
ποίηκε κρίνηταί τις, πάντως ἐμπεσεῖται καὶ ἢ ἀντίληψις" ἐὰν δὲ ἀφ᾽ 
ὧν ἄλλοι, oUx ἔτι" ἔστι δὲ τοιοῦτον" οἷον. ὅτι ἔξεστι καὶ oU κεκώ- 

λυται᾿ παράδειγμα αὑτοῦ, νέος πλούσιος πάντας τοὺς ἀποκηρύκτους 25 

τρέφει, καὶ τυραννίδος ἐπιθέσεως φεύγει" ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἔξεστι 

΄ τρέφειν ovg βούλεταί τις. 

ον Συριανοῦ. 'H ἀντίληψις ὠνόμασται μὲν ἀπὸ με: 

ταφορᾶς τῶν ὑπὸ ῥεύματος μὲν παραφερομένων, ξύλου 

δὲ ἢ λίϑου ἀντιλαμβανομένων, * καὶ τὴν σωτηρίαν διὰ $0 

29 Ald. προβαλουμένης. -δ0 Ald. ἀπέφῃναν τό. 

4 Ven. ἀντιλαβομένων. | 
Rhetor. IV. | 24 . 
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τούτου ποριξομένων᾽ 5 xal γὰρ ὁ φεύγων ὥσπερ ἐν χλύ- 
δωνε τῷ δικαστηρίῳ, κινδυνεύων λαμβάνεται τῆς ἀντι- 

λήψεως" ἔστι δὲ οὐ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων τὸ κεφαλαιον" 
τῶν γὰρ πραγμάτων ὄντων, ἢ ἃ αὐτοὶ ἐποιήσαμεν, ἢ 

& & ἄλλοι ἐποίησαν, καὶ τούτων διχῶς ἐξεταζομένων, xoi. 
ἢ ἄντιχρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφερομένων ἢ ἐξ ὑποψίας, ὅταν 
ἢ τὰ πράγματα ἅπερ αὐτοὶ ἐποιήσαμεν. ἢ χατὰ φύσιν, 
ἢ κατὰ νόμον, 3) κατὰ τέχνην, ἢ κατὰ ἔϑος, τότε μό- 
γον ἐμπίπτει. χατὰ " νόμον μὲν, ὡς ὃ ϑάπτων τὸ vto- 

10 σφαγὲς σῶμα" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι νόμῳ κελεύοντι μὴ περιο- 
ον ἀτάφους τοὺς οἰχομένους ἐπειϑόμην" xarà φύσιν) 

δὲ, ὡς ὃ * νέος πλούσιος ὁ δαχρύων εἰς Qv? ἀχρόπολιν 
ἀφορῶν. ἐρεῖ γὰρ φύσιν ὁ ἀγϑρώποις δάκρυα χορηγεῖν" 
χατὰ τέχνην δὲ, ὡς ὃ γράφων Δημοσϑένης ὑπὲρ isgo- 

EL συλίας λόγον, ἐρεῖ γὰρ, ὡς ἐξουσίαν αὑτῷ δέδωχεν ] 

τέχνη μελετᾷν, à δὴ xaM βούλοιτο, xat. ἔϑος δὲ, ὡς ὃ 

φρέφων τοὺς ἀποχηρύχτους πλούσιος" ἐρεῖ γὰρ ἔϑος εἶναι 
τοῖς εὐποροῦσι πολλοὺς ἀεὶ τῶν πενομένων διατρέφειν" 
0r ἂν δὲ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν πεπραγμένον μὴ ὃ χαϑ᾽ ἕνα 

80 τῶν τεσσάρων ἐμπίπτῃ τρόπων, οὗ παραληψόμεϑα τὴν 
ἀντίληψιν ἐν ἐκείνῳ τῷ ξζητήματι" πολλὰ γὰρ καὶ τῶν 
ὑφ᾽ ἡμῶν πραττομένων ὑπεύϑυνά ἐστιν, ὡς ὑπ᾽ ἐκείνου" 
γέος πλούσιος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ἔγημε τυράννου 
ϑυγατέρα καὶ χρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεωρ" οὔ γὰρ 

25 ἀνεύϑυνον τὸ γῆμαι τυράννου ϑυγατέρα τὸν ἐν δημο- 

κρατείᾳ πολιτευόμενον" δῆλον οὖν, ὅτε χαὶ τὰ τεκμήρια ἐν 

πολλοῖς τῶν στοχαστιχῶν προβλημάτων ἐστὶν ὑπεύϑυνα, 

ov μέντοι ἐχεῖνα τὰ χρινόμενά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἕτερον ? δι᾽ 

2 Ven. πορισαμένων, — 5 Ven. οἷον κατάί 4 6 Ven. om. 

δ εἰς τὴν ἀχρ. ἀφορῶν Ven. om. 6 Ald. φύσις. 7 ὡς ὃ γρά- 

qu» Zu. — — -α κατ᾽ ἔϑος δὲ Ald. om., recepi ex Par. et Ven, 
8 Ven. μηδέ — 9 Ven. ἕτερόν τι δι᾽ o. 
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αὐτῶν" γνωσόμεϑα δὲ εἰ ἐμπίπτει Io τῷ ξητήματι ἂν- 
τίληψις xol οὕτως" ὅταν μὲν γὰρ ἕπηται 1: τὸ χρινό- 

μένον τῷ τεχμηρίῳ f ἐχλείπει 7 ἀντίληψις" ὡς ἐπὶ Περυ- 151 

xÀéovg τοῦ χρινομένον διὰ τὰς πανοπλίας" ἕπεται γὰρ 

τῷ βουλομένῳ τυραννεῖν ἡ τῶν τοσούτων — 
"e «f - Α , 4 

πανοπλιῶν orav δὲ τῷ χρινομένῳ. τὸ τεχμήριον un 
* , , ^ 

&xoAovO:,*? ἐμπεσεῖταε πάντως ἀντίληψις,» ὡς ἐπὶ τοῦ 
παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ . 13 οὐ γὰρ παρέπεται τῷ 
φονεύσαντι τὸ 19 παρεστάναι τῷ τεϑνηχότι" 15 διαφέ- 
Qu δὲ τὸ κεφάλαιον ἡ ἀντίληψις, τῆς στάσεως, t κοινὴν 10 

ἔχον τὴν ὀνομασίαν, ὅτι ἡ μὲν στάσις ἐστὶ, τὸ δὲ χε- 
φάλαιον, ὅνπερ τρόπον καὶ τὸ μέρος τοῦ ὅλου 17 δι- 
ενήνοχεν" καὶ ὅτι ἡ μὲν νόμον ἔχει τῷ πεπραγμένῳ 
συναγορεύοντα, τὸ δὲ νόμον ἔχει τῷ τεχμηρίῳ, ὅνπερ ὃ 
φεύγων προβάλλεται συναγωνιζόμενον" καὶ Ort ἡ μὲν 
στάσις ἡ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν ἔχει πρὸς αὐτὸ τὸ 
ἔγκλημα" τὸ δὲ χεφάλαιον πρὸς τὸ σημεῖον" ἔξεστί μοι 
ϑάπτειν, διὸ καὶ ἐμπίπτει ἐν στοχασμῷ" ἔτι ἡ μὲν τέ- 

λεον τὸν ἀγῶνα διὰ τοῦ νόμου σαλεύει, τὸ δὲ παρατρέ- 

σειν» γόνον. πειρᾶται, τὴν κατηγορίαν" ϑῆήσει δὲ τὴν av- 

τίληψιν 0 φεύγων ovx αὐϑάδως οὐδὲ ἀναιδῶς ; φορτιχὸν 

γὰρ τὸ λέγειν, ὡς ἔξεστί μοι τόδε ἢ τόδε ποιεῖν, ἀλλ᾽ 

ἐμμεθϑόδως καὶ μετά 39 τινος ἐπιεικείας διασχευάσει τὸ 
ἐξεῖναι" πλατύνεται δὲ ἡ ἀντίληψις ἐχ παραδειγμάτων 
τῶν κατὰ τοὺς τέσσαρας !rpomovg τῆς ἀντιλήψεως xi- 

vovuévov* οἷον ὁ ἐπὶ τοῖς δαχρύοις εὐθυνόμενος ἐρεῖ 
᾿ πλείονα κατὰ φύσιν παραδείγματα" ὡς οὐδὲ τὸν ysÀow- 

N 

40 Ven. ἐμπίπτει dy τῷ ξητ. Ald. ἐμπίπτοι τῷ. 11 Ald, ἕπεται." 

12 Ald. ἀκολουϑ εἴ, 413 Ven. addit σώματι. 44 τὸ Ven, om. 

. 48 Ven. addit: φυγὴ δὲ τοῖς τοιούτοις ἐν ἔϑει. 46 Ven. τῆς στά- 

σεως αὐτὴς τῆς οὕτω καλουμένης ἀντιλήψεως. 417 Ven. τὸ ὅλον 

TOU μέρονς. 48 xoi ὁτε ἢ μὲν στάσις — — — ἐν στοχασμῷ 
Ven. om. 19 Ven. Ald. κατὰ. Par. μετά. 

24. e. 



372 3 XXOAIA 
9 ᾿ , 3 ( e» , 

τα ἕλχει τις εἰς διχαστήριον, οὐδὲ TOV τροφῇ χρωμενον 
ἐν τῷ δέοντι καταδαρϑάνοντα" 35 τούτων γὰρ ἕχαστα 
φύσις ἀνθρώποις ἐπέτρεψε 21 noiciv, ὅπως ἂν ἐῤῥωμέ- 
voy αὑτοῖς τῶν σωμάτων χαὶ τοὺς ἀναγχαίους ὑπομένειν 

5 δύναιντο πόνους" ?? κινήσει δὲ καὶ ἀπὸ ἄλλων 53 τρόπων 
- 3 , 3 , , € 2 4 3 4 

τῆς ἀντιληψεὼς εἰ βουλοιτο παραδείγματα ὁ ** τὸ κατὰ 

φύσιν κατασχευάξζων νόμου, τέχνης, ἔϑους. 35. 

Σωπάτρου. Καλῶς σφόδρα προσέϑηκεν, ὅτι ἡ 

ἀντίληψις οὐ γίνεται εἰ μὴ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις ποιήσας 

4 χρίνεται" οὐδεὶς γὰρ ἑτέρῳ ἐξουσίαν κατασχευάζει, ἀλλ᾽ 

ἑαυτῷ" οὐδὲ ἔξεστιν εἰπεῖν Oti ἔξεστιν ἐχείνῳ" ὅτ᾽ ἂν 

οὖν τὸ ζήτημα ἑτέρου ποιήσαντος ἦ, οὐ δύναται ἀντίλη3 

yug ἐμπεσεῖσϑαι, ἀντιλήψεως δὲ μὴ ἐμπεσούσης, οὐδ᾽ 

ἂν μετάληψις γίνεται, ἡ γὰρ μεταληψις λύσις ἐστὶ τῆς 
45 ἀντιλήψεως" εἴρηται δὲ ἀντίληψις ἀπὸ τοῦ 35 τὸν φεύ- 

γοντα τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεσθαι" ἰστέον δὲ ὡς οὐ- 
| δὲ ἐν οἷς ἀφ᾽ ὧν τις πεποίηχε χρίνεταε ἀεὶ ἐμπίπτει καὶ 
πάντως ἡ ἀντίληψις, ἀλλ᾽ Or ἂν ἢ μεμισημένον ἢ τὸν 
πραχϑὲν ὑπ᾽ αὑτοῦ ἢ ἀχόλουϑον. τῷ ἐγκλήματι οὐδα- 

20 pug" μεμισημένον μὲν, οἷον ὥσπερ 0 Κύλων ὁ γαμήσας 

τὴν. Θεαγένους ϑυγατέρα τοῦ Μεγαρέων τυράννου, καὶ 

διὰ τοῦτο χρινόμενος παρ᾽ 41ϑηναίοις τυραννίδος u- 
ϑέσεως" οὐ δύναται γὰρ εἰπεῖν ἐξῆν μοι᾿ μεμίσηται γὰρ 
τὸ τυράννου ϑυγατέρα γαμεῖν ἐν δημοχρατείᾳ" ἀκόλου- 

. 95 ϑὸν δὲ τῷ ἐγχλήματε, ὡς ἐπὶ Περικλέους οὗ τῆς οἰχίας 

χεραυνωϑείσης εὕρηνται χίλιαι πανοπλία." οὐ δύναται 
γὰρ εἰπεῖν ἐξὴν μοι ἔχειν ὅπλα" εἰκότως δὲ τοῦτο τὸ 

20 Ven. καταδραϑάνοντα. —— 21 Ald. ἐπέστρεψε. 22 Ven. 
τῶν πόνων. 23 Ven. τῶν ἄλλω». 24 Ven. oV. 2κ 5 Ald. 

et Par. ἔϑος. Ven. ἔϑους, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑμοίως. ᾿Ακολουϑεῖ 

δὲ ἐξ ἀνάγκης κι τ. λ. p. 577. 1. 25. quae Sopatro illic attribuun- 

tur. . 26 τοῦ Ald. om. 
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κεφάλαιον μετὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους παραλαμ- 
βάνεται, καὶ ἔστιν ἀεὶ τοῦ φεύγοντος" τοῦ γὰρ κατη- 
γόρου χρωμένου τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι, τέλους, κἀχεῖϑεν 
πειρωμένου δεικνύναι τῇ χατηγορίᾳ ὑπεύϑυνον τὸν φεύ- 
γονταγ ὃ φεύγων πρὸς τοῦτο ἀπολογούμενος τῇ ἀντι- P 
λήψει χρῆται λέγων ἐξεῖναε αὑτῷ τοῦτο ποιεῖν ἢ ἐκ 
ψόμου, ἢ ἐκ φύσξως, δὴ ἐκ τέχνης, ἢ ἐκ τοῦ μὴ χεχω- 

λύσθαι, ἃ τινες ἔϑος ὠνόμασαν" σχεδὸν γὰρ ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἡ ἀντίληψις ἡ στάσις λαμβάνεται" 
διαφέρει γε μὴν ἀλλήλων ἢ στάσις, φημὶ 7 ἀντίληψις 40 

καὶ τὸ χεφάλαιον, χκαϑὸ ἡ μὲν στάσις πρὸς τὸ ἐπιφε- 

ρόμενον ἔγχλημα γίνεται" τὸ μέν τοι χεφάλαιον τὰ ἐν 

στοχασμῷ πρὰς τὸ σημεῖαν λαμβάνεται" ὅϑεν ἐλέγομεν 
τὸν στοχασμὸν ἔλεγχαν ἀδήλου πράγματος οὐσιωδῶς ἀπό 
τενος φανεροῦ σημείου κατασχευαξόμενον καὶ προσετίϑε- 15 
μὲν ὅτι ἀνεύϑυνον" δεῖ μέντοι εἰδέναι, ὡς ἡ ἀντίληψις 
ἀεὶ μεταλήψει λύεται" 37 xol ἀνάπαλεν ἢ μετάληψις ov^ 
τιλήψει, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καϑελόντος τὸ 
τεῖχος λέγοντος γὰρ τοῦ κατηγόρου, ὅτι οὐχ ἔδει, τοιού- 
τῳ τρόπῳ τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι, ὁ στρατηγὸς ἀντιλήψει 20 
χρηαάμενός φησιν ἀλλ᾽ ἐξῆν uo» στρατηγῷ ὄντι οἵῳ 152 
ἐνάμιζον τρόπῳ δύνασϑαε τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι" γίένε- 
ται δὲ ἀντιλήψεως ἀνασχευὴ χατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπα- 
ράστασιν, ὡς ὁ τεχνικός φησιν, ἡ τάξις τούτων τοῖς 
πράγμασιν ἀκολρουϑεῖ" εἰ μὲν γὰρ δόξειεν ἀναιδὲς 28 gj. 25 
vo τῇ ἐνστάσει χφήσασϑαι, τὴν ἀντιπαράστασιν πρώ- 
τὴν εἰσακτέον" δὲ δὲ μὴ οὕτως ἔγδι, χθησόμεϑα πρώτῃ 

μὲν τῇ ἐνστάσει, δευτέρᾳ δὲ τῇ ἀντιλήψϑι. 

— 

Μαρκελλίναυ. ΜΜινουκιανὸς τὴν μετάϑεσιν τῆς 
αἰτίας προέταξε τῆς ἀντιλήψεως πιϑανὰν λόγον. ὑπὲρ 30 
τούτου. διδούς" λέγει γὰρ Ott τὸ πρῶτον ἀντιλήψει zen- 

'2? Ald, λέγετα. — 28 Ald, ἀναιδός. 
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σασϑαι τὸν κρινόμενον ἀναίσχυντόν ἐστιν, ἀλλὰ δεῖ 
xat ὀλίγον ἐϑέσαι τὸν δικαστὴν πρὸς τὸ τῆς ἀντιλήψεως 
φρόνημα" ἱστίον δὲ, ὅτι γρώμεϑα πρώτῃ τῇ μεταϑέσει 
τῆς αἰτίας, ὅτ᾽ ἂν τὸν φεύγοντα μελετῶμεν τῆς οἷ- 

5 χονομίας ἕνεχεν" βαρὺ γὰρ τὸ τῆς ἐξουσίας καὶ τυραννε- 
κὸν, εἰ καὶ πρῶτον τῇ τάξει κατὰ τὸν 'Ερμογένη, μετριώ- 
τερον δὲ τὸ τῆς μεταϑέσεως" Ot ἂν μέντοι τὸν κατή- 
yopov μελετῶμεν, πρώτην τάττομεν τὴν ἀντίλήψιν, ἵνα 
βαρήσωμεν τὸν φεύγοντα ὡς τυραννικῶς αὐτὴν προβαλ- 

40 λόμενον" ἔστι δὲ ἡ ἀντίληψις πρὸς τὸ σημεῖον καὶ. τὸ 
πεπραγμένον αὐτὸ οὗ πρὸς τὸ ἔγκλημα" εἰ γὰρ ἐξὴν 
ὅλως τὸ ἐγχαλούμενον, οὐδὲ ζήτησις ἦν" εἰ δέ τις λέγοι, 
πῶς οὖν εἴπερ ἔξεστι χρίνοις, λέγοιεν ὃ ὅτι πρὸς τὸ ανεύ- 

ϑυνόν ἐστιν ἡ ἀντίληψις οὗ πρὸς τὸ ἔγκλημα" μόνον δὲ: 

45 τότε εὑρίσκεται τὸ ἀντιληπτιχὸν, ὅτ᾽ ἂν ἀφ᾽ ὧν αὐτός 

τις πεποίηχε χρίνηται" "γελοῖον γὰρ εἰ ὑπὲρ ὧν ἄλλοι 
ἔπραξαν ἀπολογεῖσϑαι σπουδάσομεν" μόνον γὰρ ἑαυτοὺς 
ἐξαιρεῖσϑαι τῆς αἰτίας ἀγωνιξόμεϑα" ἐνταῦϑα δὲ ζη- 
τοῦσί τινες, εἰ ὃ φεύγων πρὸς τὸ ἀνεύϑυνον χαὶ τὸ ση- 

40 μεῖον χέχρηται τῇ ἀντιλήψει, λέγων ὦ 0 πέπραχεν ἀνεύϑυ- 
yov εἶναι xci ἐξεῖναι, πῶς ἐν τῷ χατασχευαξομένῳ τὸ 

αὐτὸ σημεῖον εὑρίσκεται χαὶ ἔγκλημα; ; πρὸς ὃ φαμεν , 

ὅτι τούτου μόνου τοῦ εἴδους ἴδιον τοῦτο, οὐ μὴν πάντα, 
οὐδὲ ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς τὰ σημεῖα τὰ αὑτὰ καὶ ἐγ- 

25 χλήματα ἔχει, ἀλλὰ μόνον τὸ προσεχέστερόν ἔχει ὑπεύ- 
ϑυνον, τὰ δὲ ἄλλα ἀνεύϑυνα. Οἷον ὅτι ἔξεστι" τοῦ 
ἀντιληπτιχοῦ τὸ ἴδιον ἡμᾶς ἐδίδαξεν" ἔστι γὰρ ἡ ἐξουσία " 

᾿ τριχῶς δὲ τὸ ἔξεστι κατασχευάζομεν, 3j ἀπὸ νόμου, ἢ 

ἀπὸ φύσεως, ἢ ἀπὸ ἔϑους" ἢ ὅτ᾽ ἂν ἐπιλίπῃ νόμος, ἐκ 

80 τῆς ?? τοῦ ἐναντίου ἀντιράσεως, τοῦτον γὰρ ἡμᾶς τὸν 

ἐκ τῆς ἀντί φάσεως τρόπον διόψσχει, δηλῶν ὡς ἐὰν pu 

ἔχωμεν 35 νόμον ἢ τὰ ἄλλα, χὴν ?: φύσιν φαμὲν καὶ τὸ 

39 τῆς Ald. om. — 30 Ald. ἔχομεν. 81 τὴν Ald. om. 
΄ 
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ἔϑος, ἐκ TOU μὴ κεκωλύσϑαι., γόμῳ τὴν ἐξουσίαν moo. 

βαλούμεϑα' ἥξομεν οὖν, ὅτε ῥητὸν ov πρόσεστιν, ἐπὶ éré- 
θαν ὡς εἴπωμεν μέθοδον, ἢ ἔστιν ἐκ τῆς τοῦ ἐναντίον 
ἀντιφάσεως, ἥτις τὸ μὰ χεχωλύσϑαι ποιεῖν τὸ ἐγχαλού- 

μδνον συνίστησιν, ἐφ᾽ ἧς καὶ νόμον ἡμεῖς παρασχέσϑαι 5 

τὸν ἀντίδιχον ἀξιώσομεν λέγοντες , ὅτι ἐξῆν τρέφειν τοὺς - 

ἀποχηρύκτους χαὶ οὐδεὶς χωλύει vouogt ἐπειδὴ γὰρ ovx 
ἔχεε νόμον τὸν ἐπιτρέποντα “τρέφειν τοὺς ἀποχηρύχτους, 

τὸ μὴ χεχωλύσϑαι νόμον ποιεῖται ὃ φεύγων ἐχ τῆς τοῦ 
ἐναντίου ἀντιφάσεως" χαὶ ἀπαιτήσομεν τὸν “κατήγορον 10 
δεῖξαν νόμον κωλύοντα" βίαιον δέ πως δοκεῖ τὸ τοιοῦτον, 

0 καὶ Θουχυδίδης ἐχ τοῦ ἐναντίου πεποίηκεν - ἐπὶ τῶν 
Κερκυραίων' οὐκ ἔχων γὰρ δεῖξαι TO 'τῆς φιλίως εὔλογον 

| CElg συμμαχίαν, τῷ Éx τοῦ ἐναντίου ἐχρήσατο! ἡμᾶς μὲν 
᾿γὰρ οὐκ ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε, 9? καὶ οὔκ. εἶσεεν τρίλοος" 18 
καὶ ὃ Δηιισοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿ἀνδροτίωνος" λέγοντος γὰρ 

τοῦ Ανδροτίωνος δοῦναε δέ γε οὐδαμοῦ κωλύερ τὸν γόμον, 

τῷ μεταληπτικῷ ἔλυσεν otv oux ἔξεστιν"3. àx δὲ τῆς avri- 

φάσεως ὁμοίως συνελογίσατο" ὅπου δὲ αἰτεῖν οὐχ ἐῶ, πὼς οὔ 

σφύδρα δοῦναί γε κωλύει" ὅταν δέ τις φαίνηται δὲ ἀνάγκην 30 

ποιήσας, τηνικαῦτα εἰώϑαμεν ini τὴν μετάστασιν χω- 

geiv* ἔψυγε Θεμιστοκλῆς καλούμενος ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων εἰς 

χρίσιν, x«l κατηγορεῖταν ἐπὶ τούτοις" ἐρεῖ γὰρ τοὺς 

“Τακεδαιμονίους αἰτίους ; τῆς κατηγορίας lovane διὰ τὲ 
ἔφυγεν" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ εἰς ἀντέγκλημα καταφεύγομεν; 415 
ὡς ἐπὶ τούτου" στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστρατήγῳ 

ἐπὶ προδοσίᾳ" ἀνεῖλεν. αὐτὸν ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ' καταλα: 

βὼν χαὶ κρίνεται συνειδότος" ἐρεῖ γὰρ ἄξιον εἶναρ, ὧν 
πέπονθε μοιχὸν ὄντα' ἐρεῖ δέ τις" οὐχοῦν ἀντέγκλημα 
ἢ ἄλλο τι ἡ στάσις εὑρίσχεται, οὐκέτι στοχασμός" ἀλλὰ 153 

λέγομεν, ὑτὲ ovy αἱ ζητήσεις αἱ ἐμπίπεουσαι μερικαὶ τὴν 

στάφιν' χαρακτῃρίξουσιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ χυριώτατον, περὶ 

32 Ald; ἀπόσεσϑε, Thuc. I. 35, 33 Ald. ἐξέτικτο. M 
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0 συνίσταται ἡ b τησις χαρακτηρίζοι τὴν στάσιν, λέγω 
δὴ ἐν σζξοχασμῷ " περὶ τῆρ οὐσίας ζήτησις" τὰ δὲ ἐμ- 
πίπταντα πάντα εἰς ἀπόδειξιν ἐκείνου παραλαμβάνεται" 
χρὴ τοίνυν χαρακτηρίζειν καὶ ἀρφάλαιον καὶ στάσιν, 

b οὐκ ἀπὸ τῶν πρός τε μέρος χατασχευάξων, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

ὅλης συγκεφαλαιώσεως" ἐπεὶ καὶ ποιότητα ἐξετάζομεν 

ἔν βουλήσει χαὶ δυνάμει, ἀλλ᾽ οὐ ταῦτά ἐστι τὸ ζήτημα" 
qU γὰρ εἰ ἐδύνατη προηγουμένως ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ ἔσται 

ἡ τυραννὶς, καὶ εἰ τὸμ φόνον ὁ δεῖνα ἔδρασεν' Or ἂν 
0 δὲ ἐφ᾽ οἷς ἄλλας πεποίηκε κρίνηταί "" τιρ, οὐκ ἐμπίπτει τὸ 

ἀντιληπτικόν" ἀλλ᾽ or ἂν μόνον ἐφ᾽ οἷς αὐτός τις 
ἔπραξε, κὰὶ οὐδ᾽ ἐν τούτοις ἀεί" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν τὰ πε- 
πραγμένα μῆ μόνον ὡς σημεῖα τυγχάνῃ" ἀλλὰ xal ἐπ᾽ 

αὐτοῖς δυνατὸν εἴη συστῆναι τὴν χρίσμ;, ἣν τις βούλη- 

$5 ταί κατηγορεῖν" ἐπειδὴ γὰρ δεῖ μῆτε τὰ πάνυ ἐναντία 

κατασχευάζειν, ὡς εἴ τις λέγορ ἐν ἡμέρᾳ ὅτι νύξ ἐστιν, 
μήτε τὰ ὡμολογημένα πάντη, ὡς si τις κατασχευάζορ ἐν 35 
ἡμέρᾳ, ὅτι ὁ ἥλιος φαίνει, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐδὲ 
ἐπειδὰν ἀνεύϑυνον ἢ πάντη τὸ σημεῖον χατασχευάσο- 

40 μὲν τὴν ἀντίληψιν, ὡμολόγηται γὰρ ὅτε ἔξεστιν" οὐδὲ 

ἐπειδὰν φανερῶς ἔγχλημα i τὸ πεπραγμένον, οἷον φόν 
γος 7) τε τοιοῦτον ἐναντίον γὰρ πάλιν τοῦτο" ἀλλ᾽ Or. 

ἂν μήτε ὡμολαηγημένον ἔγχλημα 7, μήτε πάντη ἀνεύϑυ- 
γον, ἀλλὰ χαὶ ix αὐτὸ δύναται συστῆναι χρίσις, ζη- 

85 τούντων ἡμῶν πότερον ἔγκλημα τοῦτο ἢ οὔ" τηνιχαῦτα 
δὲ διωτεινόμεϑα 36 τὴ ἐξουσίᾳ τὸ ἐπιφερόμενον ἐχβάλλον- 

Tég' ὡς ἐπὶ τοῦ τρέφαντος τοὺς ἀποχηρύκτους, ὅταν μὴ 
ὁμολογούμενον ἢ ἢ, μήτε πάντῃ ἀνεύϑυνον, og δἰρήκαμεν". 

δύνῃ γὰρ xoi αὐτὸ τοῦτο χατηγορεῖν, ὅτε ἀδικεῖς, εἰς 
80 τὴν οἰκίαν ἀναλαμβάνων ἀνθρώπους πονηροὺς, περι- 

ἐργουρ, ἀνοσίαυς περὶ τοὺς φύσαντας, "7 ἀχαρίστους, 

54 Ald. κρίνεται — 1, 11. ἐφ᾽ οἷς Ald. om, 38 AM, κα- 

τασκευάζοιεγ. — 36 Ald. διατινόμεϑα. 587 Ald. φήσαντας. 
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μεμισημέγους ὑπὸ τῶν νόμων" καταλύσεις ἐπὶ τοῦτο τοὺς 
vóuovg, ἀντιψηφίσῃ ἱτοῖς δικάζουσιν, xay τις ἀμείψας 
τὴν χρίσιν ἄλλώς ὁρίζηται, λέγω δὴ δημοσίων ἀδυιημά- 
τῶν, αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ στάσιν. ἑτέραν ποιεῖ" ἐπειδὴ δὲ oi 
πρὸς τὰς ἀντιλήψειρ ἀπαντήσεις μεταληπτιχαί εἰσιν, ὁ ὅ 
μὲν ἀπολογήσηται λέγων ἐξεῖναι τρέφειν οὖς βούλεταί 
τις" ὁ "I τῇ μεταλήψει, ; οὐχ ἁπλῶς φησιν ἕχαστον χύ- 
— δῖναι τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας, οὐδὲ otig βούλεται τρέφειν" 

ov γὰρ τοὺς προσχατεγνωσμένους οὐδὰ τοὺς ὑπευϑύνους. 

Ἢ μετάληψις ἀεὶ ἐναντίᾳ ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει, οὐκ ἐν στοχασμῷ μό- 10 
»ov, ἀλλ᾽ ὅλως ἔνϑα ἂν εὑρίσκηται" καὶ ἐὰν τὸ ἕτερον μέρος τῶν 

ἄντιδίχων ὑποτέρῳ οὖν. τούτων χρήσηται, τῇ ἀντιλήψει λέγω ἢ τῇ 

μεταλήψει, τῷ ἑτέρῳ πά»τως τὸ ἕτερον χρήσεται" γίνετρινι δὲ ἢ ute 

τάλῃψις κατά τὸ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν" καὶ $ μὲν ἔνστασις — 
βίαιόν τὶ ἐστι" φήσει γὰρ μηδὲ ἐξεῖναι, ἢ δὲ ἀντιπαράστασις κατα- 18 

σχευάζει, "ὅτε εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ oty οὕτως, οὐδὲ ἐπὶ τούτοις" 

οἷον μειράκιον καλλωπιδόμενον φεύγει πορνείας" καὶ βιάσεεται ὅ 
διώκων μὴ * ἐξεῖναι καλλωπίζεσθαι 3 ἀνδράσιν" εἶτα ὅτι΄ εἶ καὶ 

ἔξεστιν οὐχ οὕτως οὐδ᾽ ἐπὶ τοιούτοις, ποτέρῳ δὲ πρότερον 3 χρη- 
στέον, τῇ ἐνστάσει ἢ τῇ ἀντιπαραστάσει, οὐ ῥάδιον. εἰπεῖν" ἄλλοτε 20 
γὰρ ἄλλην διὰ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων λαμβάνει τάξιν" δεῖ δὲ 

ὁρᾷν μὴ σφόδρα ἀναιδὲς ἔν τισιν 5j τὸ ἐξ ἀρχῆς φάσκειν μὴ ἐξεῖναι" 

δεύτεραν δὲ τιϑέμενον μᾶλλον ἰσχύειν δύναται" καὶ ὡς ἂν ij 

χρεία μᾶλλον ἀπαιτῇ μεϑοδεύειν. 4 | 

Σωπάτρου. 'dxolovOsi ἐξ ἀνάγκης τῇ ἀντιλήψει 28 
ἡ μετάληψις" ἥτις ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ τὸν 

κατήγορον συγχωροῦντα κατά τι tj παρὰ TOU gevyov- 

1 Par. ἧς μὴ. — 2 AM, καλλοπίζεσϑαι. 5. Par. πρότερον 

δὲ ποτέρῳ χρηστέον. Manus recentior litteris e, β, 7. supereeri- 

ptis vulgatum ordinem restituit, 4 Par. μεϑοδεΐοιμεν. oy 

man. recent. superscriptum, 844. quae Sopatro tribuit Ald., 

Syriano adscribit Ven. — 5 Ven. χατά rw» omisso τῇ. 

/ 
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τος προβαλλομένῃ ἐξουσίᾳ, μεταλαμβάνειν ἕν τι τῶν 
περιστατιχῶν μορίων, τύπον, ἢ. χρόνον, ἢ πρόσωπον, 

ἢ τι τῶν λοιπῶν διαιρεῖται δὲ ἡ μετάληψις 5. εἰς Ey- 

στασιν καὶ ἀντιπαράστασιν" ἔνστασιν 7. μὲν, οἷον ὅτι οὐδ᾽ 
5 ὅλως ἐξῆν σοι τόδε ὃ ποιεῖν" ἀντιπαράστασιν δὲ, οἷον 

154 ὅτι, εἰ καὶ ἐξῆν, ἀλλ᾽ Ἰοὐχὶ τόνδε τὸν τρόπον" οἷον ὡς ἐπὶ 
τοῦ πλουσίου τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύχτους". ὅτι μά- 
Aute μὲν ov δίχαιον. τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων. διὰ μοχϑη- 
ρίαν ἀποκηρυχϑέντας, ὥσπερ τοὺς ἀγαϑόν τι δρῶντας 

40 ὑποδεχόμενον τρέφειν " εἰ δ᾽ ἃ ἄρα καὶ περὶ ἕνα τῶν &to- 

πων vecyloxay ? " δύο τοῦτο ἔπραττεν, ἴσως ἐρεῖν, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ στρατόπεδον ἀποκηρύχτων εἰς ταὐτὸν ἄγειν, xci το- 

σούτους ἀναλαμβάνειν, ὧν τὴν καϑ᾽ ἡμέραν ἀχρασίαν 
Tov βίου οὐδ᾽ ἡ σύμπασα χώρα φέρειν δυνατή: ἱστέον 

15 μέντοι, ὡς οὐχ cel προτέρᾳ χρησόμεϑα τῇ ἐνστάσει, ἀλλ 

ὅτ᾽ ἂν δοχῇ βιαιοτέρα. εἶναι ἡ ἔνστασις, προτάραν τὴν 
ἀντιπαράστασιν τάξομεν, δευτέραν δὲ τὴν ἔνστασιν" 

οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ δαχρύοντος νέου πλουσίου καὶ πρὸς τὴν 
ἀκρόπολιν ἀφορῶντος" ἐπειδὴ γὰρ τὸ 15 λέγειν, ovx ἔξεστί 

20 σοι δαχρύειν, ἀναιδές πως εἶναι δοχεῖ" παρὰ φύσιν γὰρ, 

τῇ ἀντιπαραστάσει πρῶτον αὐτὸ ** μεϑοδεύσομεν. λέ- 
vyovrec, ὅτε οὐχ ἐπὶ τυραννίδι σοι τὴν ἐξουσίαν τῶν δα. 

χρύων δέδωκεν ἡ φύσις, oi» im ὀλέϑρῳ τῶν πολιτῶν, οὐχ 
ἐπὶ δουλείᾳ 13 τῇς πατρίδος xol τὰ τοιαῦτα' ἄλλως τε 

85 δὲ οὐδὲ δακρύει» ἐξῆν, ὦ χρηστὲ, μάτην" οἱ γὰρ ὁρῶν- 
τες ἀπάνθρωπον περὶ τοὺς εὐποροῦντας εἶναι τοῦ δή- 
pov *^ ὑπελάμβανον" καὶ σκαιότητος αὑτῷ προφετρίβοῃ 

6 ἢ μετάληψις Ven, om, 7 Ven. ἐνστάσει μὲν, ὅτι οὐδό- 
Aoc, 8. Ven. τόδε τι ποιεῖν, ἀντιπαραστάσει δὲ, ὅτι, εἰ καὶ ἐξῆν. 

in Par. εἰ manu rec, supra lineam scriptum est, Ald, om. 9 Ven. 

γεανίσκων, οὐδ᾽ oU τοῦτό σε πράττειν ἐχρῆν, ἀλλ᾽ οὐχὶ στρατ. d. ε. 
ταυτὸν συνάγειν. 40 Ald. τοῦτοι 11 Ven. αὐτῷς, 12 Ald. 
douli. 138 Ven. τὸ om. 44 Ven. τὸν δῆμον. 
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δόξαν" καὶ δακρύων πλῆϑος εἰκῆ χαταῤῥέον ἡδίκει mo- 
λέτας 5 οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰς πλῆϑος 5 παρανομοῦντας. 
Καὶ 77 ἐὰν τὸ ἕτερον μέρος τῶν ἀντιδίκων" 
ἼἝπταισεν ὃ τεχνιβὸς τοῦτο εἰπών" οὐδέ ποτε γὰρ οὔτε ὃ 
κατήγορος ἀντιλήψεε οὔτε 19 ὃ φεύγων γρήσεται μετα- 5 
λήψει" ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις, ὡς οὐκ ἐν στοχασμῷ τοῦτό 
φησιν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις οἰκονομίαις. χαὶ ἐργασίαις 
τῶν λόγων ἀναμεμέρισται ταῦτα τῷ φεύγοντι καὶ τῷ 

κατηγόρῳ" χαὶ τοῦτο δῆλον ép ὧν εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ὅμως 

ἔνϑα ἂν εὑρίσχηται. 49 

Μ αρκελλίνου. 'H ἐνστασίς ἐστι χατὰ ἄνατρο- 

m, ἡ ἀντιπαράστασις κατὰ μέϑοδον" κατὰ μὲν ἀνατρο- 
nm, ὅτ᾽ ἂν ἄντιχρυς αὐτὰ τίϑεμεν ὁ * ἀνατρέπομεν, χα- 

τὰ μέϑοδον δὲ, ὅτ᾽ ἂν μὴ ἔχοντες προηγουμένως ϑεῖναι, 
πόῤῥωθεν αὑτὴν ἐπιστήμῃ τινὶ μεϑοδεύσωμεν" εἰ μὲν 45 

οὖν τῇ ἐνστάσει πρῶτον ἔχοιμεν χρῆσϑαι, ὅτι OUX ἔξεστι, 
τὴν ἀντιπαράστασιν χατὰ περιουσίαν εἰσάγομεν " 19 ὅτι 

πρὸς τὸ μὴ ἐξεῖναι, οὗ δὲ οὕτως ἔδει, ἵνα καὶ ἡ εἰ- 
σαγωγὴ εὔλογον ἔχῃ χώραν" ἐὰν δὲ τῇ ἀντιπαραστάσει 

πρῶτον ἔχοιμεν χρήσασϑαι κατὰ αὔξησιν ποιησόμεϑα 40 

τὴν εἰσαγωγὴν τῆς. ἐνστάσεως, ὅτι οὐδὲ ἔξεστιν ἀπὸ τῶν 

μικροτέρων χωροῦντες ἐπὶ τὰ μείζονα. Μ εἰράκιον 
καλλωπιξόμενον' Ἢ μὲν ἔνστασις ἐνταῦϑα βίαιος" 
βιαξεται γὰρ οὐδὲ ἐξεῖναι λέγων καλλωπίξεσϑαι" γυναι- 
χῶν. γὰρ οὐκ ἀνδρῶν τὸ τοιοῦτον" εἶτα ἡ ἀντιπαράστα- 28 
σις" ὅτι εἰ χαὶ ἔξεστιν, οὐχ inl τοιούτοις οὐδὲ οὕτως 
ἀναισχύντως οὐδὲ ἐπὶ τῷ διαφϑείρεσθαι " σημειωτέον 
δὲ, ὅτι, ἐν τῷ Πλαταϊχῷ ὁ ̓ Ισοκράτης πρώτῃ κέχρηται 
τῇ ἀντιπαραστάσει - Καὶ βιάσεται ὁ διώκων" Ka- 

15 Ald. et Ven. πολιτείας, Par. πολίτας, 16 Ven, πλοῦ- 

τον. 17 Haec et seqq. Ven. non habet usque ad p, 156, Ald, 

- 48 Ald. οὕτως. 49 Ald. εἰσάγωμεν. — lin. sq. Ald. ἵνα μὴ καὶ εἰσ, 
sv, ἔχει. ' uu 



t 
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Ag εἶπεν ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως τὸ .βιάσεται" προφανοῦς 
- γὰρ οὔσης τῆς ἐξουσίας ἀνατρέπειν διὰ τῆς ἐνστάσεως 

ἐπιχειροῦμεν. Οὐδ᾽ ἐπὶ τοιούτοιρ' Οὐχ ἐπὶ πορ- 
γείᾳ, οὐκ ἐπὶ τῷ πλείους ἐπαγαγέσθαι τῷ κόσμῳ τοὺς 

5 χαταισχυνεῖν μέλλοντας " τεχνιχὰὸν δὲ τὰ συμπλέκειν xol 
συνεισαγεῖν τὰ ἔγχλημα τῇ μεταλήψει" ὡς καὶ Δημοσϑένης 
ἔν τῷ παραπρεσβείας πεποίηχεν" τοῦ γὰρ «Αἰσχίνου λέ- 
γοντος, ἔξεστι λέγειν & βούλεταί. τις, xai ὡς οὐ δεῖ λό- 
yov εὐθύνας ὑπέχειν, ἐπάγει τὴν μετάληψιν Ó ῥήτωρ" 

49 ἐγὼ δὲ ὅτι πάντες ἂν εἰκότως ὧν λέγουσιν ἐνθύνας ὑπέ- 
χοιεν εἴπερ ἐπ᾿ ἀργυρίῳ τι λέγοιεν, ἐάσω" ἔγχλημα γὰρ 
τὸ εἴπερ ἐπ᾽ ἀργυρίῳ τι λέγοιεν" ἰστέον δὲ, ὡς οὐ μόνον 

μετάληψις ἀλλὰ καὶ πᾶσα λύσις κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀν- 
τιπαράστασιν γένεται" ἢ γὰρ ἐξ εὐϑείας ἐνιστάμεϑα τοῖς 

45 παρὰ τῶν ἀντιδίχων ἀναιροῦντες αὐτὰ φανερῶς" ἢ συγ- 
χωροῦντες εὔλογον εἶναι τὸ λεγόμενον, ἐκ τῶν παρεπο- 

, μένων, τουτέστι τῶν περιστατιχῶν, ἀνατρέπειν αὐτὸ πει- 

1565 ρώμεϑα,ς, παράδειγμα τῆς ἐνστάσεως παρὰ τῷ ῥήτορι" 
ἀλλὰ νὴ δία αἰσχρὸν ἴσως ᾿Ανδροτίωνα δεϑῆναι ἢ Γλαυ- 

30 χέτην μελάνωπον" διὰ δὲ τοῦτο xol τὰ ὀνόματα παρέ- 

Üwuxev ix τῆς τῶν προσώπων ποιέτητος, τὴν ἄδειαν τῆς 

ἐνστάσεως δεχόμενος" διαβεβλημένα γὰρ τὰ πρόσωπα" 
ἀντιπαραστάσεως δὲ παραδείγμαῆβ παρὰ τῷ αὐτῷ" 35 yr 
Δία, χαχοδαιμονοῦσι γὰρ ἄνϑρωποι καὶ ὑπερβάλλουσιν 

35 ἀνοίᾳ᾽ ἀλλὰ δεῖ σῶς αὐτοὺς εἶναι, συμφέρει γὰρ τῇ πό- 
λει" ὅρα γὰρ ὅτε συνδραμὼν τῇ κατὰ Βυζαντίων διαβο- 
Àj τὸ συμφέρον τῆς πόλεως μεταλαβὼν, ἀνατρέπει δι᾽ 
αὐτοῦ τὸ εἰρημένον. Ποτέρῳ δὲ πρότερον "ἴ γρη- 
στέον. δυσχερῆ τούτων ἀποφαίνεται τὴν αἰτίαν, ἐπει- 

δ0 δὴ διάφορος τῶν πραγμάτων ἡ φύσις" . χαὶ δεῖ τὸν 
' μελετῶντα ῥήτορα ἀχολουϑοῦντα ταύτῃ πρὸς αὐτὴν ποι- 

20 de Chere. p, 95. 21 Ald. ποτέρῳ πότερον δέ, Par. πότερον 
δὲ προτέρῳ. ᾿ 
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εἴσϑαι τὴν τάξιν" πρὸς γὰρ τὴν ὕλην καὶ τὴν φύσιν τῶν 
πραγμάτων ἡ τάξις" ὥσπερ οὐχ ἀεὶ τὴν ἔνστασιν δυνατὸν 
εἶναι πρώτην, οὔτε μὴν τὴν ἀντιπαράστασιν᾽ ὁ ̓ Ισοχράτης 
φανερὸν τοῦτο πεποίηχεν ἐν τῷ Πλαταϊχῷ πρώτῃ τῇ 
ἀντιπαραστάσει γρησάμενος, πρῶτον. μὲν γάρ φησιν, εἰ ὅ 
καὶ ἡμαρτάνομεν, πείϑειν οὗ κατασχάπτειν ἐχρῆν" εἶτα 
τῇ ἐνστάσει, 0r, οὐδὲ ἐξῆν ἐπιτάττειν" xarà γὰρ τὸ δί- 
æceiov xai ὑμᾶς ᾿Ορχομενίοις συντελεῖν ἔδει" δεῖ οὖν εἰ- 
δέναι, ὅτε πρὸς τὴν ὕλην ἡ τάξις" οὐ γὰρ ἡ τέχνη τῶν 
πραγμάτων τὴν ὕλην ποιεῖ" ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἔχοι φύσεως τὰ 10 
πράγματα, οὕτω xol ἡ τέχνη μεϑοδεύειν xoi axoAov- 
ϑεῖν ἀναγκάζεται, κυβερνήτου δίκην πρὸς τὰ πνεύματα 
τὴν ναῦν ἰϑύνοντος" 0 δὲ φυλαχτέον περὶ τούτων ϑεώ- 
ρήμα μετὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ TeyvixoU, τοῦτο ἐρῶ" 
δεῖ φυλάττειν, εἰ. ὑπαίτιόν ἐστι τὸ σημεῖον καὶ διαβε- 15 
βλημένον" τότε γὰρ ἔχει χώραν προταχϑῆναι ἡ ἔνστασις, 

' ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειραχίου" εἰ γὰρ καὶ ὑπεύ- 
ϑυνον τὸ καλλωπίζεσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως αἰσχρὸν καὶ ὑπαι- 
τιον καὶ διᾳβεβλημένον" ἰστέον δὲ, ὡς ἡ μετάληψις ἀεὶ 
ἐναντίον χεφάλαιόν ἐστι τῇ ἀντιλήψει" οὐχ ἐν στοχασμῷ 20 

μόνον, ἀλλ᾽ ἔνϑα ἂν εὑρίσχηται" ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀντίλη- 
ψις τοῦ φεύγοντος, ἢ δὲ μετάληψις τοῦ χατηγόρου" 
ἐρεῖ δέ rig, εὖ ἡ μετάληψις τοῦ κατηγόρου, πῶς ὁ τέχνι- 
xóg ἀποφαίνεται, ὡς ὁποτέρᾳ αὑτῶν ὁ ἕτερος χρήσεται, 

᾿τῷ ἄλλῳ πάντως ὁ ἕτερος" ἀλλὰ λέγομεν, Or& οὐχ ὡς γι- 25 
γομένης ποτὲ τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος τοῦτο εἷ- 

πεν, ἀλλὰ “βουλόμενος δεῖξαι τῶν κεφαλαίων τὸν πόλε- 

μον᾿ τοῦτο οὖν λέγει, ὅτι ἔνϑα ἂν ὃ ἕτερος τὼν ἀντιδί- 
χων τῷ οἰχείῳ πρότερος χρήσηται κεραλαίῳ, ἐνταῦϑα 
ἀνάγκχη xai τὸν ἕτερον τῷ ἐναντίῳ χρησασϑαι" ἐμφαίνει 89 
“τοίνυν, ὡς ἐὰν πρότερον ὁ κατήγορος τῇ μεταλήψει χρή- 

σηται, ἀντιϑήσει τὴν ἀντίληψιν ὃ φεύγων" xoi πάλιν 
τὸ ἐναντίον" ἐὰν πρῶτος χρήσηται τῇ ἀντιλήψει ὁ φεὺ- 
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yov, ἀντιτάξει τὴν μετάληψιν ὁ κατήγορος" ἔξεστι δὲ 
καὶ εἰς τὴν φύσιν τῶν xegaÀciunr ἀπιδόντας “μαϑεῖν, 

᾿ 1 - , , , τ 
ὡς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀλλήλαις ὡρμηνται" τίς οὖν αὖ- 

- € , € 3 , 3 4 ^ " 2 , 
τῶν ἡ φύσις; ἡ ἀντίληψις ἀεὶ τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβα- 

€ , er ^ ^ 

5 νεται, ἡ δὲ μεταληψις ἕν τι τῶν περιστατιχῶν μεταλαμ- 
, , « 3 » 3 9 3 er 

βάκουσα μαχέται" ὁτὲ εἰ xal ἔξεστι, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως, 
οὐδὲ ἐπὶ τοιούτοις" οὐκοῦν ἀλλήλοις ἀντιτέτακται" ἰστέον 

4 ^ ' , - 4 

δὲ xci τοῦτο, ὅτι μετάληψιν καλεῖ τὸ μεταληπτικὸν χε- 
, e LI ^w -F. € ^ [4 Li . 

φαλαιον" xoi δηλον ἐχεῖϑεν" ἡ γὰρ μεταληψις αὑτὴ xa- 

40 τὰ ἔνστασιν οὐ γίνεται" ἀλλότριον γὰρ τοῦτο μεταλή- 
“ 3 (, L L] 3 3 / » 

ψεως xal ἀντίληψιν τὸ ἀντιληπτιχὺν κεφάλαιον, ἔοικε 

γοῦν ἡ μὲν ἔνστασις τῇ παραγραφῇ" ὡόπερ γὰρ ἐκείνη 
φανερῶς παντελῶς ἀναιρεῖ τὸν ἀγῶνα, τὸν αὑτὸν τρό- 
πον καὶ ἡ ἔνστασις ἀναιρετική ἐστιν, ἡ δὲ ἀντιπαραστα- 

45 σις ἔοικε τῇ ἀγράφῳ μεταλήψει" μεταλαμβάνει γὰρ καὶ 
; , εἴ ^. - , . αὕτη ἕν TL τῶν περιστατιχῶν ὡσπερ χἀχείνη» 

Ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὸ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἄχρι τέλους γίνεται" 

ἐχεῖνα δὲ ἤτοι Ὁ ἐν λόγοις ἐστὶν, ἢ ἐν ἔργοις, ἢ ἐθ πάϑεσι" κἂν 

μὲν ἐν Aóyoig d, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἣ μετάϑεσις τῆς αἰτίας 

90 εἰσάγεται" οἷον νέος πλούσιος νύχτωρ κωμάσας εἷς τὸ δεσμωτήριον 
, * 1 * 2 P] "S , * , 156 ἐβόησε" ϑαρσεῖτε ὦ δεσμῶται, ovx εἰς μακρὰν λυϑήσεσϑε, xai φεῦ-.. 

yt, τυραννίδος ἐπιϑέσεως " ἐνταῦϑα γὰρ ὁμολογῶν εἰρηκέναι, ivt 

διανοίᾳ εἶπε σκοπεῖν ἀξιοῖ" ἐὰν δὲ ἐν ἔργοις ἢ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους, 5j μετάϑεσις τῆς αἰτίας ϑετικῶς ἐξετάζεται, οἷον πεφώραταΐξ 

46 τις ἐπ᾽ ἐρημίας ϑάπτων νεοσᾳαγὲς σῶμα καὶ φεύγει φόνου" ϑέσιν 

γὰρ περανεῖ, ἐρεῖ γὰρ ὅτι καλὺν τὸ τοὺς ἀτάφους ϑάπτειν" ἐὰν δὲ 

ἐν πάϑεσι, συγγνωμονικῶς 7) μετάϑεσις τῆς αἰτίας γίνεται" οἷον 
συνεχῶς sig τὴν ἀκρύπολιν νέος πλούσιος ἀφορῶν δακρύει καὶ φεύ- 
ytt τυραννίδος ἐπιϑέσεωφ" ἐλεήσας γάρ φησι τυραννουμένους οὕτω 

$0 διετέθην" εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι ταῦτα πάντα ἐν πᾶσι στοχασμοῖς 3 εὗ- 

1 Ald. εἴ τι. 2 Ald. et Par. λίοις. 3 στοχασμοῖς in Par. 

manu recent. insertum est. 
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φἰσκεται" πλεονάζει δὲ ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείω" ἔτε ἧ μετάϑεσις τῆς 

αἰτίας, ἂν μὲν ἀφ᾽ ὧν ἵτεροι πεποιήκασιν, ἣ κρίσις γενήσεται, 
ἔσται ^ καὶ πεπλανημένη καὶ ἐναντία πὼς ἐν αὐτῇ " οἷον τρισαριστέως 
sixova ἔστησαν οἱ πολέμιοι καὶ φεύγει προδοσίας" ἐρεῖ γὰρ ϑαυμά-- 

ζοντας αὐτὸν ἐκείνους στῆσαι, ἢ προτρέποντας τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς, ἢ 5 

ἐξιλεουμέγους αὑτὸν, ἢ ἄλλως φϑόνον κινῆσαι βουλομένους, ταῦτα 
γὰρ πάντα εἶναι ἀληθῆ οὗ δύναται" διὸ φαμὲν καὶ πεπλανημένα 
χρώματα δεῖν ἐν τῷ τοιούτῳ στοχασμῷ εὑῤίσκεσϑαι" ἐὰν δὲ ἀφ᾽ ὧν 

αὐτὸς πεποίηκε' κρίνηταί τις, ἢ ἕν τι ἐρεῖ, ἢ καὶ πλείονα, ἀλλ᾽ ἀκό- 

λουϑά γε ἀλλήλοις" οἷον νύκτωρ τὶς μεταιτῶν ληστείας φεύγει" ἐρεῖ 10 
γὰρ διὰ τοῦτο νύχτωρ, ὅτι αἰσχύνεται, καὶ ὅτι oU βούλεται δυσοιώ-- 

»igrog εἶναι, μεϑ᾽ ἡμέραν προσαιτῶν τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ ὅτε 

μᾶλλον τηνικαῦτα διδόασιν ἄνϑρωποι, ἀνειμένοι 5. ἤδη τῇ γνώμῃ, 
xai εἴ τι τοιοῦτο" ταῦτα γὰρ πολλὰ ὄντα OUx ἐναντιοῦνται 

ἀλλήλοις. 15 

' Συριανοῦ. "Tovro 9 xol γρῶμα τῶν τεχνικῶν ἔνιοι 
καλοῦσιν" ὠνόμασται δὲ οὕτως ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν 
τοῖς σώμασι γρωμάτων" ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνα 7 διήκει τῶν 
ὑποχειμένων, διὰ μὲν τῆς χιόνος ὃ λευχότης, διὰ δὲ τοῦ 
κόρακος ἡ μελανία, οὕτω καὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν τοῦ φεύ- 20 
γοντος χρώννυσιν ἀπολογίαν" καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ ai xou- 
μώτριαι τὰ δύσμορφα πρόσωπα κόσμοις ἐπιϑέτοις κα- 
λύπτουσιν, οὕτως ὃ φεύγων τὸ δυσειδὲς τῶν ὑπὸ τῆς 
κακίας τετολμημένων ἐπιπλάστῳ καλύπτει γρώματι, κα- 
Üagóv τε xol ἀκηλίδωτον τὸ ἀκάϑαρτον καὶ μεὲμο- 35 
λυσμένον ἐπιδεικνύναι σπουδάζει" τοῦτο δὲ διὰ πάσης 5 
μὲν τιϑέναι προσήχει τῆς ἀπολογίας ἰσχυρότατον ὃν, κε- 
φαλαιωδῶς μέντοι" τὴν δὲ πλατυτέραν αὑτοῦ κατα- 
σχευὴν ἐν τούτῳ χρὴ φυλάττειν τῷ τόπῳ" μετάϑεσις T? 

4 ἔσται in Par. manu recent. insertum est. 5 Ald. àvei- 

μέν. 6 Ven, τὸ δὲ γρῶμα ὠνόμασται μὲν οὕτω. 7 Ven. 
inserit δι᾽ ὅλων. 8 Ven. χιύόνης 3j λευκότης. 9 Ald. xao. 

Ven. xai διὰ πάσης ui» αὑτὸ τιϑέγα. 40 Ven. καλεῖται δὲ ut- 
τάϑεσις αἷτίας. | 

— 
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δὲ αἰτίας καλεῖται, διότε τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα ἐπί τι 
ἀνεύϑυνον ἢ ἐπαίνου ἄξιον μετάγειν πειρᾶται ὃ φεύγων 

διὰ τοῦ κεφαλαίου τούτον᾽ 1: τὸ δὲ πρὸς τὰ «^ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους εἰπεῖν γίνεσϑαι τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας 

p ἀντὶ ὡς ἔχει τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἴρηται" ὡς γὰρ 
ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ, οὕτω καὶ ταῦτα πρόεισιν" αὐτὰ γὰρ τὴν 
πλάσιν καὶ διατύπωσιν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας δίδωσιν, 

ἐν λόγοις ὄντα ἢ ἐν ἔργοις, ἢ ἐν πάϑεσιν᾽ λαμβάνεται δὲ 
τὰ χρώματα ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου ἢ ἀπὸ τοῦ ivavríóv* ἀπὸ 

40 μὲν τοῦ ὁμοίου ὡς ἐπ᾽ 13 ἐχείνου, πεφρώραταί τις ἐν ἐρη- 
pie ξίφος ἡμαγμένον χατέχων xol κρίνεται φόνου" ἐρεῖ 

γὰρ od ϑηρίον ἀνελὼν ἥμαξα τὸ ξίφος" ἢ οὖν τοῦ 
αἵματος ὁμοιότης ἐργάζεται τὸ πιϑανόν" ἀπὸ δὲ τοῦ 

ἐναντίου, ὅταν τις ἐπὶ προδοσίᾳ κρινόμενος ἢ τυραννίδε 
15 φιλύπολίν τὰ καὶ τοῖς κοινοῖς εὔνουν ἑαυτὸν ἀποδει- 

χκνύναι πειρῷτο 15 διὰ τοῦ χρωματὸς" ὡς ὁ Περικλῆς 
ὁ 1^ τῆς πατρίδος ἕνεχεν παρεσχευαχέναι τὰς πανοπλίας 

ὁμολογῶν" ἔσει δὲ xal ἄλλη τεχνιχωτέρα τῶν χρῳμαάτων - 
εὕρεσις τοιάδε" τῶν 15 ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους J ἐν λό- 

30 γοις ὔντων ῇ ἐν ὄργοις ἢ ἐν πάϑεσι, γνωστέον ὅτι ἐὰν 

μὲν ἐν λόγοις ἢ." τὸ χρῶμα κατὰ ῥητὸν καὶ Ówxvolay - 

ἐξετάζεται, 17 ὡς ἐπὶ ᾿Δλκιβιάδου τοῦ παρελϑόντος γύ- 
«rap εἰς *9 τὸ δεσμωτήριον καὶ βοήησαντος" 1? τὸ γὰρ 

157 εἰρημένον οὐχ οἷός τε ὧν ἀρνεῖσϑαι ini τινα εὔλογον 

45 χωρεῖ διάνοιαν, ἀφ᾽ ἧς προηνέγχκατο τὸν λόγον" ὡς τὸν 

δῆμον αἰτεῖν ὑπὲρ τῆς λύσεως τῶν δεσμωτῶν ἐβουλόμην" 20 

0 

11 Ven, addit: ἔστι δὲ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ 
στοχασμῷ. «ἀαμβάνεται δὲ τὰ γρώματα x. τ. λ. omissis iis, quae 
interjecta sunt, 12 Ald. vx'. 13 Ald. πειρῷ τὸ 140 
Ald. om., est in Ven. et Par. 458 Ven, inserit yag. 46 Ven. 
ἢ ἐν λόγοις. 17 Ven. ὑπάρχει. 18 sig Ven. om, 19 Ven. 

addit: ϑαῤῥεῖτε ὦ δεσμόται (sic), — 30 Ven. ἐβουλευόμην. 
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Or. ay δὲ ἐν ἔργοις ?* 7; τὸ χρῶμα κατὰ ϑέσιν ἔσεται, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ϑαάπτοντος ἐν ἐρημίᾳ τὸ νεοσφαγὲς σῶμα" 
ἐρεῖ γὰρ ὡς ?? ὅσιον ἡγούμην ϑάπτειν τὸν οἰχόμενον, 
καὶ διὰ τῶν ϑετιχῶν τόπων κατασχευάσει τὴν περὶ τοὺς 
τεθνεῶτας ὑσίαν ὡς ἀναγχαίαν" ?* xod φυλαττομένη μὲν 5 

ἀγαϑῶν αἰτία ταῖς πόλεσι, περισρωμόνη δὲ ?* πανωλε- 
Ote ἐπάγει τοῖς ῥᾳϑυμοῦσι καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅταν δὲ 

ἐν πάϑεσιν ἢ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους συγγνωμονικὸν. 
ὑπάρξεις τὸ γρῶμα, ὡς ἐπὶ τῆς δαχρυούσης νύχτωρ γυ- 
yaixOg* ἐρεῖ γὰρ ὡς οἰχτείρουσα τὴν ἀνθρωπίνην ἄτυ- 10 
χίαν ἐδάχρυον, xol τῶν ἐν τῷ βίῳ κακῶν οἱ κλύδωνες 
ἐπὶ σχολῆς εἰς μνήμην ἱόντὲς χινοῦσε πρὸς ϑρῆνον" 
πλατύνεται δὲ τὰ μὲν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν χρώμα« 
τα ἐχφράσει, 25 ἐχφραζόντων ἡμῶν, ἡλίκα καὶ πύσα 
διὰ τὰς ἀμέτρους xarà τῶν ἡμαρτηκότων αἰκέας περι" 15 
ἐστήκε 36 xoxà tag πόλεις" τὰ δὲ xard ϑέσιν γρώματα 
διὰ τῶν τελικῶν χατασχευάξονται 77 χεφαλαίων, καλοῦ, 
δικαίσν, συμφέροντος" τὰ δὲ συγγνωμονικὰ ἐκφράσει τε 5 
καὶ χοινῷ τόπῳ, ἐχῳφραζόντων ?? τὰ κατὰ ἀνθρώπουφ 
ἀτυχήματα πηλίκα, καὶ κοινοὺς τόπους κατὰ τῶν ἀεὶ 30 
δεῦρο παριουσῶν 59 φγυχῶν καὶ τῇ λήϑῃ βαπτιζομένων ?* | 

διαπλεχόντων “ ἀνατρέπει δὲ τὰ yocudvo διὰ τῶν αὑτῶν 

τύπων ἐκ τοῦ ἐναντίου, δι᾿ ὥνπερ καὶ κἀτασκευάζεταέ, 

ὥσπερ καὶ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" 35 ξητοῦσε δέ Τινες:. 

21 Ven, ἐν ἔργοις τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρν τέλους. 22 ὡς 

Wen.om. 23 Ven. ἀναγκαία. — 24 Ald. et Par. πὲριορωμώη 

δὲ ἐν πάϑεσι συγγνωμονικὸν omissis interjectis, quae reccpi 

ex Ven. 35 Ald. ἐκφράσσει: 26 Ald. πεῤιέστηκα κατὰ 

s. m, Ven. περιέστηπε τὰς mÓÀ. scripsi καχά. 27 Ven. κατα- 

σκευάζεται. 418 Ald, πῶς, 49 Ven. τὸ τὰ κατ᾽ àÓq, 50 

Ald. παροινουσῶν. Ven. παρουσῶν. Par, παριουσῶν. δῖ Ald. 

κατασκευαζομένων. Ven, et Par. βὰπτιζομένοιν. $2 Ven. addit: 

τὰ uiv κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ἢ to — lacuna in cod. — τὰ 

Rhetor. 1V. 25 
- Ps 
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πότερον i ἐν ἢ πλείω χρώματα ἐν τοΐς ξητήμασιν ἐμπίπτει" 
ἱστέον οὖν ", ὅτ᾽ ἂν μὲν ἢ τὰ ἐν τοῖς ξητήμασι πράγμα- 

, τᾶ, ἅπερ, αὐτοὶ πεπράχαμεν, ἐν 54 ἐμπίπτει χρῶμα ἑνὸς 

ὄντος TOU τεχμηρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεο-. 

5 σφαγεῖ σώματι * ἐνίοτε δὲ πλείω, ἀχόλουθα μέντοι, 3" 

ὡς ἐπὶ τοῦ νύκτωρ προσαιτοῦντος καὶ χρινομένου λῃ- 
στείας᾽ ἐρεῖ γὰρ ὡς ηδούμην ?6 προσαιτεῖν, καὶ oti νύ- 

xroQ μᾶλλον οἰκτείρουσιν ἄνθρωποι" καὶ ὅτέ συνελάμ- 

βανέ μοι πρὸς τὸ λανθάνειν τὸ σχῦτος “ ἐνίοτε δὲ καὶ 

40 πλείω εὑρίσκεται χρώματα πολλῶν ὄντων τεχμηρίων" "7 
καὶ ἐν τοῖς συνεξευγμένοις δὲ στοχασμοῖς πολλὰ ἐμπί- 
πτεὶ χρώματα τῶν πραγμάτων ὄντων, ἅπερ αὐτοὶ πε- 
ποιήχαμεν, ἀχόλουθα μέντοι ὡς εἴρηται" ὅτ᾽ ἂν δὲ ἄλ- 

λων πραξάντων ἄντιχρυς elg ἡμᾶς ἀναφέρηται , πλείω 
1$ τὰ γρώματα ἐμπίπτει xoi ἀναχόλουϑα, ἅπερ χαὶ πεπλα- 

γνημένα 39 καλοῦσιν οἱ τεχνιχοὶ εἰχότως" εἰ γὰρ ἀχόλου- 
ϑα λέγοιμεν ,)? συνειδέναι τοῖς πεποιηκόσι δόξομεν" ^? 

οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ τρισάριστέως, οὗ 42 εἰχόνα ἔστησαν οὗ 

δὲ κατὰ ϑέσιν ϑετικῶς, τὰ δὲ συγγνωμονικὰ ἐκφράσει τε καὶ κοι- 

γῷ τόπῳ ζητοῦσι. 853 Ven. ὅτι ὅταν ἢ μέν. 584 Ven. fy om. 
55 Ven. μὲν toig. 86 Ven. μεϑ᾽ ἡμέραν προσαιτεῖν, καὶ ἄλλο, 
γύκτωρ γὰρ μᾶλλον οἴκτείρουσιν ἄνθρωποι, καὶ ἄλλο, συνελάμβανε. 
57 Sequitur in Ven. ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" ἐγράφη φυγῆς ψήφισμα An- 

μοσϑένει, “Ὑπερίδης πὲρὸ καϑόδου συνεβούλευσε, Δημάδης ἀντεῖπεν, 
ἥττήϑη, εὕρηται 4ημοσϑένης νεχρὸς ἀσκύλευτος ,) καὶ κρίνεται An- 

μάδης φόνου“ πρὸς γὰρ ἕκαστον τῶν τεχμηρίων ἀνακύψει χρῶμα" 

ὃ γὰρ ἀντειπὼν τῇ καϑόδῳ πρόδηλος ὡς καὶ τὴν σφαγὴν ἐπήνεγκϑ 

᾿τῷ καταστείχοντι, καὶ ἄλλο, ὃ γὰρ ἡττηϑεὶς ἐφ᾽ οἷς ἔγραψεν, φα- 

ψερὸς ὡς ϑυμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέψας ἐκποδὼν καταστῆσαι τὸν ἐχϑρὸν 

ἔσπευδεν" καὶ τρίτον, Ó γὰρ ἀνηρηκὰς Δημάδης, οὗ λωποδύται, καὶ 
τεχμήριον ὃ Δημοσθένους νεκρὸς τῆς ἐσθῆτος Ovx ἀπεστερημένος " 

Καὶ ἐκ τοῖς συνεζευγμένοις δὲ x. τ. λ. 88 Ald. et Par. πλα- 
»ημένα. Ven. πεπλανημέγοι. δ9 Ven. λέγομεν. 40 Ald, δό- 
ξωμεν. 41 Ven. οὕπερ. | 
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πολέμιοι, ἐρεῖ 42 γὰρ ὡς ϑαυμάξοντες, τῆς ̓ἀνδρείας ξὸ 
μέγεϑος & ἔστησαν" καὶ πάλιν, ἀλλὰ πρᾷον αὑτοῖς ἔσεσϑαί 43 
us διὰ ταύτης ὑπώπτευσαν" 44 xol πάλιν, ἀλλ᾽ ἴσως ἐπὶ ἀρε- 
τὴν προτρέψαι τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς σπεύδοντες τὸν πλεῖστα 
χαλεπὰ δράσαντα τετιμῆκασιν éixovi ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ 5 
τῶν͵ ἐξ ὑπονοίας πραγμάτων πολλὰ χαὶ ἀναχόλουθϑα ἐμ- 
πίπτει χρώματα, διὰ τὴν προξϊρημένην αἰτίαν" οἷον ὡς 
ἐπὶ ᾿ἀρχιδάμου τοῦ ἀρινομένου προδοσίας διὰ Περι- 
ἀλέους " ἐρεῖ à, ἀλλὰ πολέμίοις ἑτέροις ἐπιέναὶ μέλλου- 
σι δέδωχε τὰ πεντήκοντα τάλαντα" ἀλλὰ toig πένομένοις 40 
τῶν πολιτῶν ἴσὼς αὐτὰ διένειμεν 4 ἀλλὰ τὰ προσόντα 
βουλόμενος *5 αὔξειν τῆς τῶν ἀρήημάτων δαπάνης ἄσεε- 
χρύψατο τὴν αἰτίαν" εἰδέναι δὲ Xen; ὅτι πλείους μὲν ὁ 
ἐρεύγων ἕξει ἀντιϑ ἐσείς, ἐὰν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλοὺς 46 
ὄντα cta μέρος ἀντιϑῇ i ἑαυτῷ, καὶ ὃ λἀτήγορος ὁμοίως 45 
πολλὰς ἑ ἑαυτῷ xoti ἀντιϑέσειᾷ, τὰ τοῦ φεύγοντος χρώ- 
ματα ᾿διαιρῶν, καὶ μὴ ἅμα πάντὰ ἐν pie συνάγων &y- 
tiÜ coti; 

“Σωπάτρου. Ἡ πρὸς πρόϑεσις ἀντὶ τῆς ἐξ χεῖ. 
ται" tv ῇ ἀντὶ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχρὶ τέλους" ὡς ἀυτικὴ 20 
τούτων οὐσα, ἢ ἀντὶ τῆς ἀπό" οἷον ἀντὶ τοῦ τῶν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔχουσι τὴν γένεσιν" αὑτὰ yap δίδωσι 
τὸν τόπον τῇ μετα ϑέσει τῆς αἰτίας * ἢ πρὸς τὰ em ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους" ἀντὶ λύσιν. τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
ἔχουσιν" αὕτη δὲ οὐχ εὖ ἔχει 7 ἐξήγησις, πάντα γὰρ τὰ 55 
τοῦ φεύγοντος κεφάλαια λύσις τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε TÉ: 158 
λους, ἀντὶ διὰ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρί τέλους τὴν γένεσιν 
τῆς ποιότηϊζος δεχόμενος νοεῖν" χαϑὼς καὶ τὰ ἑξῆς λεγό- 
μενα δείκνυσίν" ἐπειδὴ δὲ καὶ dv τῇ βουλήσει ἐξετάζο- 

42 Vei. ἢ ἢ γὰρ, 453 Διὰ, et Veri, ἔσεσθέ με. Par. ἔσεσϑαί 
μοι. 44 Ald. et Ven, ὑὕπόπτευσαν. 45 Ven. βουλευόμενος. 
46 Ven. πολλὰ ὄντα ἀντιτιϑῇ δαυτῷ κατὰ μέρο:. 
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μὲν ToU χατηγόρου τὴν διάνοιαν, καὶ ἕν τῷ χρώματι 
ὁμοίως, ἐπειδὰν ἐνὶ λόγοις τὰ ἀπ᾽ ἀὐχῆς ἄχρι τέλους, 

ξητοῦμεν τίνι διαφέρει ἡ βούλησις τὸ χεφάλαιον τοῦ 
χρώματος τῆς βουλήσεως" βούλησις γὰρ καὶ ἐνταῦϑα 

' & xaxei* φαμὲν οὖν, ὅτε ἡ μὲν βούλησιᾳ τὸ κεφάλαιον τοῦ 
ἐγχλήματός ἐστι λυτικὴ ἢ 47 χατασχευαστιχή v δὲ τοῦ 

᾿ χρώματος βούλησις τοῦ σημείου ἐστί“ Ót οὗ ἡ κρίσις" - 
/ καὶ ἡ μὲν βούλησις τὸ κεφάλαιον κοινή ἐστι τῶν ἀν- 

τιδιχούντων προσώπων" ἣ δὲ τοῦ γρώμάτος μόνου τοῦ 
10 φεύγοντορ᾽ εἰδέναε δὲ χρὴ, ὅτε χατὰ πάσας τὰς ἄντι- 

ϑετικὰς τὸ χρῶμα ἐξετάζεται, ἢ κατὰ ταὐτὸν πλειόνων 
εὑρισχομένων ἢ μιὰφ᾽ ὁ μέντοι Ἑρμογένης ἀγνοήσας 
τοῦτό φησιν, τὰ μὲν ἐν πάϑεσι συγγνωμονιχῶρ Avo at, 
xci ἑξῆς, βουλόμενος διὰ τοῦτο δηλοῦν, ὅτε τὴν ποιό- ᾿ 

45 τητὰ £x τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ γρώματα τοῦ 
ποῖα τις εἶναι ὀφείλει, δέχεται" ἔοιχε δὲ, ὡς ἤδη ἔφαμεν, 
ἀγνοδῖν, ὡς κατὰ πάσας τὰς ἀντιϑετιχὰς τὸ χρῶμα ἐξε- 
τάξεται" καὶ γὰρ. ὃ εἴρηκε ϑετιχῶς ἐξετάζεσθαι κατὰ 

ἀντίστασίν ἐστι" πᾶς γὰρ ἀντίστασιν ἐργαζόμενορ ἔπαι- 

30 vov ποιεῖ τοῦ “πραχϑέντος, Ὁ χαλεῖ αὐτὸς ἀντιϑετιχῶς " 
ἐργασόμεϑα οὖν τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας, μετατεϑέν- 
τὲς αὐτὴν εἰς τὸ ὅμοιον" οἷον ἐπ ἐρημίας τις ᾿εὑρέϑη 

ἔχων ἡμαγμένον ξίφος καὶ κρίνεται" ἀπὸ ϑηρίου yap 
φησιν εἶναε τὸ ἡμαγμένον“ εἰς τὸ ἀνεύϑυνον, οἷον συν- 

.. 35 ἐχῶς τις τοῖς χκαϑαρσίοις τῶν ἀνδροφόνων γρώμενος xpi- 
νεται φόνου" ἐρταῦϑα γὰρ ἀνεύϑυνον αὐτό φησι τὸ Ót- 
σιδαιμονίας ἕνεχεν συνεχῶς χαϑαίρεσθαι" εἰς τὸ ἐναντίον, 
ὃ xol τινες κατὰ ταῦτόν φασι διὰ τὸ ἀμφοτέρσις τοῖς 
μέρεσιν ἐξ ἴσου τὸ ῥητὸν προφέρεσϑαι" οἷον κατέλιπέ 

80 τις ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ τὸν λῆρον, γράψας ἐν ταῖς δια- 
ϑήχαις, ὅτι πρὸς μοιχείαν αὐτῷ οὐχ ὑπήκουσε, καὶ χρί- 

νεται 7) γυνὴ μοιχείας" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ μετάστασις τῆς 

47 Ald. $. | 

X 
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' eig τὸ ἐναντίον ἐχφέρεται" διὸ καὶ κατὰ ταὐτὸν, 
ὡς εἴρηται, λέγεται ὑπό τινων, τῆς μὲν φευγούσης χρω- 
μένῃς τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ λεγούσης ὡς διὰ 

σωφροσύνην κατέλιπεν 0 ἐναντίον᾽ πάντως μοιχείας" «τοῦ 
δὲ χατηγόρου παλὶν ὁμοίως τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 5 

προφέροντος, ἀφ᾽ οὗ xol χατὰ ταὐτὸν ὠνόμασται. ᾿Ιστέον 
δὲ, ὡς οὐ μόνον ἐν τοῖς ἀφ᾽ ὧν “ἕτεροε πεποιήχασιν τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους πεπλανημένα εὑρίσχεται χρώμα- 
va καὶ ἀναχύλουθϑα, ἀλλὰ xol ἐν οἷς αὐτός τις ποιήσας 

κρίνεται , ὡς ἐπὶ τούτου" ἄσωτος χαταναλώσας τὴν ἑαυ- 10 
τοῦ οὐσίαν ἡγόρασεν ὀρεινὸν 48 χωρίον καὶ βάρβαρα e- 
δράποδα, ἐν αὐτῷ διαιτωμένου αὐτοῦ φήμη γίνεται λῃ- 
'στῶν ἐν τῇ χώρᾳ" ἀνελϑόντερ ol στρατηγοὶ i» TQ χω- 

oie τὸν μὲν ἄσωτον οὐχ εὗρον, τὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ 
ὅπλα κχυνηγετιχὰ χατήγαγον, μεταξὺ τῆς ὑδοῦ ἐπέϑεντο 45 

καὶ τραυματίσαντες οἱ ϑεράποντες 45 τοὺς στρατηγοὺς 
ἔφυγον, 59 xoi κρίνεται ἃ ἄσωτος λῃστείας" ἐνταῦϑα 
γὰρ πρὸς ἕχαστον τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διάφορός 
ἐστιν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας" τὸ μὲν ὀρεινὸν χωρίον, 

ὅτι ἐλάττονός ἐστε τιμῆς καὶ ὅτε οὐκ ἠβούλετο ἐν πόλει 20 

αἐσχυνόμενος διάγειν" τὰ δὲ ἀνδράποδα βάρβαρα, ὅτι, 
φτληπωϑῆ εἰσι καὶ πρὸς ἔργον xoi κάματον ἐπιτηδειό- 
cipe, τὰ δὲ κυνηγετικὰ ὅπλα διὰ τὸ ἐν ὄρεσι ϑηρία εὖ- 
ρἰσκεσϑαι" τὸ δὲ τὰ ἀνδράποδα ἐπιτεϑῆναι 3* τῷ στρα- 
τηγῷ διὰ δέος τὸ μὴ ἐγνωχένας τὴν αἰτίαν ἅτε βάρβαρα 28 
àp 3 &yovrei* τὸ δὲ, ἐπειχϑῆναι τὸν στρατηγὸν κατ᾽ 
αὐτοῦ mpl τοῦ χωρίου, ix διαβολῆς τῶν ἐχθρῶν τοῦτο 
γενέσθαι φησί" αὕτη πλείους μὲν ἔχει μεταϑέσεις τῆς 

αἰτίας, οὐδὲ μίαν δὲ πρὸς τὴν ἄλλην ἔχουσαν σχέσιν' 
κατασνευάξομεν δὲ τὸ. γρῶμα τὸν κατήγορον μελετώντες SO 
τούταςς, προσώπῳ; τύπῳ, χρόνῳ, αἰτίᾳ, ἢ πᾶσιν ἢ τισι" 

48 Ald. δρινὸν, infra 1. 19, ὀρεινόν. 49 Ald. ϑεραπεύοντες. 
50 Ald. ἔφυγεν. 61 Ald. ἐπιτεϑεῖγαι. . 

^ 
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τοῦ μὲν γὰρ νέου ToU xopacayrog sig τὸ δεσμωτήριον 
159 xoi ϑαῤῥεῖτε βοήφαντος, ἀπὸ τοῦ προσώπου κατασκευά»- 

Craig ὅτε οὐδέποτε τὸ rlw πλουσίων καὶ τῶν πενήτων 

πρόσωπομ πρὸς ἔλεον ἕτοιμον, ἀπὸ τοῦ τῶν δεσμωτῶν 

'B προσώπου, ὡς οὐ δεῖ τοὺς πονηροὺς καὶ μεμισημένους 

τῷ δήμῳ καὶ τοῖς νόμοις ἐλεεῖν" 5: Ἐ ἀπὸ τόπου, ὡς οὐχ 
ἀπὸ τύχης ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ἐβάδιζες, ἀλλ᾽ ἐπίτηδες 
ἐχείνης Ówjoyov' ἀπὸ δὲ τοῦ χρόνου, ὡς νύκτωρ, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ μεϑ᾽ ἡμέραν" ἀπὸ δὲ τρόπου, ὡς ovx ἐν τῷ ἐπαγ- 

(0 γείλασθϑαι αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐπιχουρίαν τινὰ παρέξειν 

^  éi& χρημάτων ἢ διὰ παραχλήσεως τοῦ δήμου ἢ ἑτέρῳ 

τινὶ τρόπῳ' ἀπὸ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς οὗ τοιαύτη αἰτία, 
δι’ ἧς xol αὐτὸς ἐγκλεισϑήσεται" εἴρηται δὲ μετάϑεσις 
αἰτίας διὰ τὰ μετατιϑέναι τὸ ἔγχλημα εἰς ἕξερον πρόσω- 

45 πον ἢ πρᾶγμα!" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ χρῶμα, διὰ τὸ γρωννύναε 
τὸν λόγον xel οἷον εὐπρόσωπον ποιεῖν, εὐλόγως ἀφορ- 
μὰς παρεχόμενον" ὡς γὰρ ἐπὶ. τῶν σωμάτων τὸ ἐπαν- 

“ϑοῦν καὶ φαινόμενόν χρῶμα καλεῖται, οὕτω xol ἐπὶ τῆς 

ἀπολογίας ληπτέον" αὐτὸ γάρ. ἐστι τὸ ἰσχυρὸν τοῦ 

20 φεύγοντος, καὶ σχεδὸν τὴν στάσιν ποιοῦν" εἰ γὰρ μὴ 
ἐμπέσῃ, ἀσύστατον τὸ ζήτημα. φαίνεται" ἀλλ᾽ εἰ πρὸς 
τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους xal ἀντίληψις γίνεται καὶ 

μετάληψις, πῶς ὥσπερ ἀντιδιαστελλόμενος πρὸς ταῦτα 

τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας φησὶν ἀεὶ πρὸς τὰ «m ἀρχῆς 
45 ἄχρε τέλους γίνεσθαι" φησὶν οὖν, οὗ πρὸς ἀντιδιαστολὴν 

ἐχείνων τοῦτο εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὴν ποιότητα τῶν Cm. 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀφ᾽ ἧς τὴν γένεσιν ἔχει τὰ τῆς μὲ- 
ταϑέσεως τῆς αἰτίας, ϑετικῶς γὰρ ἐξετάζεται. ἡ μετά- 

ϑεσις ἐν ἔργοις ὄντων τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τόλους, καὶ 
80 ἑξῆς ὡς τῷ τεχνικῷ εἴρηται" ἱστέον μέντοι, ὅτι πολλάκις 

ἀλλήλοις συμφέρεται ταῦτα" xol εὕροις ἂν àv τῇ τῶν 

51" Ald, τελεεῖν. | 
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λόγων διανοίᾳ xol ϑετιχὸν νόημα παραλαμβανόμενον, 
ὡς ἐπὶ τοῦ κρινομένου τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἐρεῖ γὰρ, 
ὅτε τὴν φρλίαν αὐτοῖς ἐνηγγνώμην 5? τῆς πόλεως, καὶ ὅτι 
ῥεῖ πρὸς τοὺς ἀτυχρῦντας φιλάνϑρωπον εἶναι χαὶ με- 
μνῆσϑαι τῆς φύσεως" τοῦτο μέντοι φυλακτέον, ἐὰν ἐν δ 

τοῖς τοιούτοις πλείους τὰς αἰτίας ἐπιφέρωμεν, ὕπως μὴ 
ἀλλοκότους μηδ᾽ ἀλλήλαις μαχομένας εἰσάγωμεν, ἀλλ᾽ 

ὕτ᾽ ἂν τοῦτο ἀοιῶμεν , λέγω δὲ πλείους τὰς αἰτίας ἐπι- 

φέρωμεν, τὸ πλεῖστον ἐνδιατρίβειν τῷ οἰκείῳ τόπῳ προσ- 
ἤχει" εἰ τῆς διανοίας εἴη, τὴν διάνοιαν ἐπαύξοντας" εὐ 10 

τὰ τῆς ϑίσεως, τὴν ϑέσιν" καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως’ τοῦ- 
τῳ δὲ καὶ ὁ τεχνικὸς διατάττεται ἐν οἷς φησιν" πλερνά- 

Ce. δὲ ἔχαστον ἐν τῷ οἰκείῳ" δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, 

ὅτε ἐν τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἕτερορ πεποιήχασι στοχασμοῖς, ἐξ 
ἀναιρέσεως αἰτίας τὴν μετάϑεσιμ» χατὰ πάντας τοὺς τρό- 15 
ποὺς μεταλαμβάνομεν: εἰ γὰρ ὀφϑείημεν σαφῶς αὑτὰς - 
ἐχτιϑέμενρι , ὑπόνοιαν τοῦ συνειδέναι ἡμῖν αὐτοῖς ἀληϑὴ 

τὴν κατηγορίαν παρέξοξλιεν, διὸ ἀλλοκότους ζαύτας καὶ 
ἀσυναρτήτους ἀλλήλαις προσάγειν χρή" ὡς καὶ αὐτός 

qoe πεπλανημένᾳς xal ἐναντίας ἀλλήλαις. 39 
Μαρκελλίνου. Μετάϑεσις καλεῖται, ἐπειδὴ τὰ 

ἐποφερόμενα ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐφ' ἕτερον ἄγειν πειρώ- 
μεϑα ἀνεύϑυνον: δεῖ δὲ μάλεστα ἐνταῦϑα τοῦ πιϑανω- 

φτάτου. στοχάξεσϑαι καὶ ἐπὶ τοῦτο μεταϑαῖναι" εἰ γὰρ 
μὴ ἔχει τὸ πιϑανὸψ, οὐ μόνον οὐκ ὠφελήσει, ἀλλὰ καὶ ξ 
βλάψει" ζητητέον δὲ, τίνε διαφέρεν. ἀντιλήψεως ἡ uera 

ϑεσιφ᾽ καὶ λέγομεν, ὅτι ἡ μὲν μετάϑεσιρ τὴν αἰτίαν 
ἔχει τοῦ πραχϑέντος, ἡ δὲ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν προ- 
βαλλεταεῖ εἰ καὶ ἀμφότερα τοίνυν λύσιν Eyes τῶν. ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ ταύτην μόνην εἶπε πρὸς τὰ Q^? 30 
ἀρχῆς ἄγρει τέλους γίνεσθαι" λέγομεν, ὅτι δεινῶς σ φό- 
ὅρα τοῦτο οὕτως ὠνόμασεν" ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

53 Ald. ἐνυγγνώμην. 
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ἄχρε τέλους ὁ κατήγορος 528: αἴτιον ποιεῖται 33 xol ὥσπερ 
μαρτύριον τοῦ ἐγκλήματος, 8 xe αἴτιον ὀνομάζεται , 

διὰ τοῦτ xai τὴμ μετάϑεσιν τῆς. “αἰτίας εἶπεν πρὸς τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεαϑοι, ἐπειδὴ τὸ αἴτιον ἢ. ἐστ 

δτὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς &yq. τέλους πρὸς αἰτίαν ἑτέραν ἀνεύϑε- 
μὰν ἄγει" διὸ xol μετάϑεσις αἰτίας ὠνόμασται, παρὰ 

τ: 40 μεταϑεῖναι τὴν αἰτίαν τοῦ ἐγχλήματος, “εἰς αἰτίαμ 
160 ἑτέραν εὔλογομ᾽ ἔοιχς δὲ xoà ἄλλο τι εἰρηχέναι τὴν keta« 

ϑεσιν πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλρυς γίνεσθαι" ἐπειδὴ 
40 καὶ ἐν τῇ βουλήσει ἔχαμεν αἰτίωμ, ἥτις τὸ ἰσχυρόν ἐστι 

εῆς βουλήσεως, πρὸς διαστολὴν ἐχείνης εἶπεν ἐνμταῦϑα 
πρὸς τὰ am ἀρχῦς ἄχρι τέλους" ἐχείγη γάρ πρὸς τὸ 

ἔγκλημα ἐστιν" αἷον dg ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ τρέραν- 
ξος ταὺς ἀποκηφύκτηυς καὶ χρινημένου τυραννίδορ᾽ 4i 

ἐδ βούλου τυραννεῖν, ἵνα τοὺς ἐχϑροὺς ἀμύνῃ καὶ τοὺς φί-: 

λους εὖ 50478. Exeiva δὲ. ἤτοι ἐν λόγοις ἐστίν, 

Ἑπανάγει πάλιν τὸν λόγον ἐπὶ zd ἀπ᾿ ἀρχῆρ ἄχρι τέ- 
λους καὶ διαιρεῖ τριχῇ ταῦτα: πάντωρ γὰρ χατὰ ταῦτα 
γίνεται" διὰ τυῦτο δὲ ἐπανάγει, 1 ἐξ αὐτῶν ζαραχτη- 

36 ρίσῃ τὴν μετάϑεσιν᾽ εἰ γὰρ πρὴς. τὰ ἀπ᾽ ἀᾳχῆς ext 

τέλογς 7 μετάϑεσιρ τῆς Ow, εἰμότως καὶ τὴν μέϑο- 

δον αὐτῆς «s. ἐχείνων snper & γὰρ Óp “ἐκείνων xe 
φτασχευάζεται, διὰ ταύτης λύεται" οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ϑά- 
ατοντὸς τὸ Vtoqqayág* ὃ μὰν δέώχων ἐρεῖ, ἔϑακτος ἵνα 

35 λάϑης ἀνελών" à δὲ φεύγων μετατίδησι λέγων, ἔθαπτον 
ἐλεῶν xol ἅμα τῆς πόλεως προναούμενος, ἵνα μὴ ἀπο- 
ροῦντες πολῥακιρ δυσχερές τι ποιεῖ ἐπιχειρήσωσε xoÀ 
ἄταφος. ἡ φύσις ὑβρίζοιτο" δηλωτέαν δὲ ἐφεξῆς διὰ τί 

aci χρώμα πρασαγορεύεται ἡ μετάϑησιρ" λέγομεν οὖν, 

30 OTL μεταφοριχῶς ἀπὴ τῆς ἐγ τοῖς σώμασι χ χραιὰς TO ὅ- 

voua μετενήνεχται' ὡσπερ γὰρ iv roig σώμασι χαρα- 
χτηριστιχὸν καὶ κυριώτατον ἢ χροιᾷ xal πρῶτο» τοῦ 

— — — 

$2* ὁ κατήγορος Ald. om, 55 Ald. ποιεῖσαι. c 
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ὁρῶντος, τὴν θέαν ὑφωρπάζον 5*5 xd σγεδὸν τὴν γνώμην 
χαραχτηφίξον, οὕτω καὶ ἐν τῷ λόγῳ χυρμότατον ἡ τῆς . 
αἰτίας μετάϑεσιᾷ χαὶ voy δικαστὴν ἐπ᾿ 55 αὐτὸ προσαγό- 
usvov οἷς γὰρ ̓μᾶλλον ὃ χατήγορος ἐπαίρεται, λέγω δὴ 

τοῖς am ἀρχῆς Oz0& τέλους, τούτοις ἀντιτέτακται καὶ δ 

ἀνατρέπειν πειρᾶται. Κἂν μὲν ἐν λόγοις ἢ κατὰ 
δητὸν καὶ διάνοιαν... dvayxalog, ὃ μὲν ydo Aóyog 
ἐν rad, τοῦ. ῥητοῦ" πᾶν δὲ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται 59" 
οὐχοῦν τοῦ εἰπόντος τὴν φωνὴν ὡς ῥητὸν λαβόντες, τού- 
τῷ τὴν διανοιῶν ἀντιτάξομὲν! παράδειγμᾳ: τοῦ ἐν λό- 10 & 
yog ἔχοντος τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄγρι τέλους ὁ. νέος πλούσιος ΄σ. 

εἰς κὸ δεσμωτήριον χωμάϑας , ὁμολογῶν τοίνυν ὁ (&U. . 

-ywv εἰθηκέναι ἀδιώσει μὴ ψιλὸν τὸν λόγον ἐξετάζεσθαι" 
ἀλλὰ καὶ. τὴν διάνοιαν us" ἧς δἴρηκεν, ἵνα, φησὶ, μὴ 

διορύξωσι 'τὸ δεσμωτήριον, ὃ ἐστι; xel ἀντιστατικόν "δ 

xoci τὴν φιλανθρωπίαν 'δὲ τῆς πόλεως οἰδὼς ἐπηγγειλα- 
μην". οὐ γὰρ ἕν τι χρῶμα ἀποδοτέον, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν δυ- 
νηϑείηρ ἐπινοῆσαι" ταῦτο y&o τῆς φύσεως. καὶ τῆς ὕλης" 
ἰστέον δὲ περὶ τοῦ χρώματος, ὅτι δεῖ χὰν τοῖς —A 

piow χαὶ πανταχοῦ ἐξετάζειν! avid, xol πάντα τὸν λό- 20 CN 

γον τοιοῦτον ᾿ἀπεργάζεσθαι μέχρε τῶν ἐπιλόγων" χαϑάτ 
πὸρ καὶ ἡ χρφιὰ κατὰ παντὸς κατηγορεῖται. τοῦ σώμα- 
τος" dy δὲ. τῷ προσήκοντι καὶ ἰδίῳ τύπῳ τὴν ἐσχὺν Q750« 
καλύπτειν αὐτοῦ, τουτέστιν μετὰ τὴν βαύλησιν χαὶ τὴν 

δύναμιν" ἐνταῦϑα γὰρ πιστευϑησόμεϑα μᾶλλον γρώμεμοι, 38 
Εϊσάγεται" χαλῶρ ἡ προσϑήκη τοῦ εἰσάγαται" QU γὰρ, , 
αὐτὸ χρῶμα ἔσται τὸ δητὸν. xal ἡ διάνοια, ἀνόητον 57 
γὰρ, ἀλλὰ καϑόλου τοῦτη γνωστέον καὶ ϑεωρητέον, ὅτι 
πᾶν γρῶμα κατὰ μίαν πάντων «γίνεται τῶν ἀντυϑετι- 
κῶν" ἡ δὲ αἰτία κατάδηλορ᾽ ἐπειδὴ γὰρ τὸ γρῶμα αἴ- 30 
τιον ἔχει τοῦ πραχϑέντος σημείου, τοῦτο δὲ xoi τῶν 

΄ 

.δ4 Ald. εὑ φαρπάξον». 56 Ald, dx' αὐτά, | 5G Ald, λέ- 

γεται. $7 Ald. ἄνοκτον. | 
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ἀντιϑετιχῶν. ov, τὸ. εὔλογον αἰτίαν ᾿ἀντιτιϑέναι τῷ 
πραχϑέντι ; εἰκότως πάνζα τὰ χρώματα κατὰ μίαν τῶν 

τεσσάρων εἰκόνων γίνεται" ἐρεῖ δὲ τις πῶς οὖν χατὰ 

ῥητὴν χαὶ διάνοιαν ἐνταῦϑα εὑρίσκεται" λέγω δὴ ἐν τῷ 
δ εἰρημένῳ παραδείγματι, ὅπου 0 véog πλούσιος εἶπεν τὸϊς 
δεσμώταις, ϑαῤῥεῖτε ; λυϑήσισϑε". ἀλλὰ παρατηρητέον 

τὴν λέξιν" οὐ γὰρ εἶπε γίνεται, ἀλλ᾽ εἰσάγεται 15, τουτ- 
ἐστιν ἐξετασϑήσεται" ὁ γὰρ χατήγορορ κέχρηται τῇ ge- 
γῇ TOU φεύγοντος ὡς ῥητῷ, ὃ δὲ φεύγων αὐτῆς τῆς αὖ- 

40 τοῦ φωνῆς τὴν διάνριαν vui σκοπεῖν, οὐχὸῤν» xci ταύ- 
τῃ διενήνοχϑ τῆς κατὰ ῥητὸν χαὶ διάνοιαν στάσεως, ὅτε 
ἐχεῖ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια περὶ éyyQaqov τὶ ἐστιν 6o, 

ἐνταῦϑα δὲ περὶ φωνὴν τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ ϑετιχὸν 

161 πάλιν ἐξετασϑήσεται καὶ τοῦτα συγγνωμονικῶς, Ἐὰν δὲ 
46 ἐν ἔργοις, ϑετικῶς. “Ὅρα πάλιν πῶς ἀσφαλῶρι ov γὰρ 

εἶπεν ϑετικὸν τὸ χρῶμα" ἀλλὰ ϑετιχῶς πάλιν ἐργάξες: 
ται" OU γὰρ τολεία θέσις ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐν τάξει cede 

ἐξετάζεται" σχοπήσωμεν δὲ πάλεν καὶ τοῦτο" ἐκ τοῦ πατ 

ραδείγματος" ἐν τούτῳ γάρ Quot τῷ ϑάπταντε τὴ vto- 
20 σφαγὲς σῶμα ϑέσιν ὅλην ἐργάσῃ ὃ ἐστε καϑόλου" διὰ 

τοΐτου δὲ δῆλον, ὅτι 7 ϑέσις κατασχεναζεταρ" λέγω δὴ 

ἀπὸ τοῦ δικαίου καὶ ἀναγκαίου καὶ συμφέροντος. Ἔν- 

ταῦϑα οὖν φησι ϑέσιν ὅλην. ἐργασάμαϑα 6t, ὅτι "χρὴ 
xol καλὸν τοὺς ἀτάφους ϑάπεειν" τὴ γὰρ ἁπλούστερον 

85 χαὶ ἀκατασχεύως εἰπεῖν, ὅτε" ἀτάφους ἰδὼν ἠλέησα, οὐχ 

ἰσχυρὸν εἶναι δόξει πρὸς τὸ éyxingua* εἰ δὲ ϑέσιν og 

ὃ λέγων ἐργάσεται Ó?, ὅτι. χαϑόλου τὸ ϑάπτϑειν τοὺς 
ἀτάφους καλὸν καὶ τῆς ὁσίας ἀξιοῦν! xol τοὐναντίον 

" δεινὸν ἀτάφους τοὺς κειμένους καὶ γυμνοὺς ἐῤῥιμμένους 
30 περιθρρᾷν xol ϑηρίων yevopévoyg βορὰν ἰσχυρότερον é- 

σται. "Eay δὲ ἐν πάϑεσι" πάϑος γὰρ προβαλεῖταιε 

59 Ald. εἰσάξεται. 60 Ald. περιέγραφον. --- Ἰ. 14. Ald. καὶ 

10, scripsi καὶ τοῦτο. 61 Par. ἐργαζόμεϑα. 63 Ald. ἐργάοηται. 
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τῆς ψυχῆς ὁ φεύγων, ὅπερ συγγνώμης οὐκεῖον" τὸ δὲ 
παράδειγμα φαγερόν! ἤλέησά φησι τοὺς τυραννομένουρ, 
xol διὰ τοῦτό μοι συγέβη τὰ δήχρνα ὑπὲρ τῆς πόλεως" 
οὐδὲν δὲ χρῶμα ϑέτιχόν ἐστιμ, οὔτε ῥητὸν καὶ διάνοια 93, 
οὔτε OVyyYOMQVIXOV ' βλλὰ f0 μὲν χρῶμα κατὰ μίαν τῶν 5 
ἀντιϑετιχῶν γίγέταρ" 7 δὲ καταφκχευὴ καξὰ ταῦτα μεϑο- 

δευϑησεται" λέγῳ δὴ, ἢ . ϑεξικῶς ἢ κατὰ ῥητὸν xol διά- 

youxy , ἢ συγγνωμονμῶς, Q ἐστι παϑητιχὼως., E ἐδέναει 

δὲ δεῖ, ὅτι τρῦτα μὲν πάντα ἐν πᾶσι’ διδάξας. 

ἡμᾶς ἰδίᾳ τῶγ χρωμάτων τὴν. φύσιν «cl τὴν μεταχείρί- 40 
σιν 6* κοινῇ λοιπὸν περὶ αὐρῶν 65 διαλέγεται, κοενὰ 

πάντων ἀποφερόμενος εἶναρ τὼ χρώματα, καὶ πάντα ἐν 
πᾶσε λέγων εὑρίσκεσθαι τοῖς ζητήμασιν" ὥστε ἕν ἑκάστῳ , 

ζητήματι xoi ϑετιχῶς ἐξεταξεσϑαι: καὶ κατὰ ῥητὸν xol 

διάνοιαν, καὶ συγγγωμονιχῶς" οὐ γὰρ ὃν χρῶμα πάν- 45 
τως ip ἑνὶ πράγματι τέταχταν, ἀλλὰ καὶ πλείονα" αὖ- 

τίχα ὁ τὸ νεοφσφαγὲς σῶμα ϑάπτων, καὶ φόνον χρινό- 

μενος οὗ μόνον τῷ ϑετιχῷ yoflosroi, à ἔστε χρῶμα οἷ- 
κεῖον τῶν ἐν πράγμασι σημείων, ἀλλ᾽ ἐμπίπτει καὶ τὸ 
συγγνωμονεκόμ᾽ ὅτι ἡλέησα σῶμα ἄξαφον ἰδὼν ἐῤῥιμμέ- 20 
vov, καὶ πάλιν ὁ τοῖς δεσμώταις βοήσας οὗ μόγον τῷ 
οἰκείῳ κέχρηται χρώματι, λέγω. δὴ τῷ xarà ῥητὸν xol 
διάνοιαν, ἀλλὰ -καὶ τῷ συγγνωμανικῷ, ὅτι. ἡλέησα τοὺς 
δεσμώταφ! καὶ γῆ Δία εἰ τύχοι xol ϑετικῶς ἐξετάσει 55 

ὅτι καλὸν xaX ὅσον τις δύναται ἐπικουφίξε τοῖς. δυσ. 25 

τυχοῦσι τὰς συμφορὰς καὶ παραμυϑεῖσϑαι" δεῖ δὲ ἐπι- 
σχοποῦντας ἀκριβῶς πλεφναάξδιν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἔχα- 
στον" οἷον ἅτ᾽ ἂν ἐν λόγοις τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους 
“τὴν χατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν͵ χρὴ πλεονάζειν, καὶ ἐὰν ' 
ἕτερα εὑρεθῇ πλείονα χρώματα" ἐὰν ἐν πράγμασι, τὸ 30 

ϑετιχῶς ἐξεταξόμενον χρώμαω δεῖ πλεονάζειν" ἐὰν δὲ ἐν 

πάϑεσι τὸ συγγνωμονικόν" μᾶλλον γὰρ ἐσχύει καὶ πλέον 
63 Ald. διάνοιαν. 64 Ald, μεταχείρησιν. 65 Ald, περὲ avro». 

— 1.12. pro ἀποφερ. malim ἀποφαινόμενος, 66 Ald. ἐξετάσσει. 

, 
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τῶν ἄλλων γρωμάτων τὸ oixeiov κατὰ καιρόν εἰσαγόμε- 
vor, τοιοῦτον" δέ. τε καὶ περὶ τῆς βουλήσεως εἶπεν xal 
xijg δυνάμεως" ὅτι κορμνὰ μέν ἐστιν ἀμφοτέφων χεφαλαίων᾽ 
τὰ ἐγχωμιαστιχά" ἁρμόξει δέ τινα καὶ οαἰχειότερα τῷ 

δ ἑτέρῳ καϑέστηχεν. Adv μὲν ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεποε- 
κασιν' ϑαυμαστέον xal παραδοξον εἶναι δόξει τὸ 
λεγόμενομ, τὸ ποτὲ μὲν. πολλὰ ἐναντία, ποτὲ δὲ πάλιν 
πολλὰ καὶ συμφωνοῦντα ἀλλήλοις" ἀλλ᾽ εἴγε μὴ μάνῳ τῷ 
παραδόξῳ προσέχεις, ἀλλὰ xài τὸ παράγγελμα χρίνοις , 

10 δριμέως v σφόδρα καὶ ἀχριβῶς εἰρημένον εὑρήσεις. ὥρα 
γὰρ τὴν διαφοράν" ποτὲ μὲν πολλοῖς καὶ ἐνανείοις, ποτὲ 

δὲ πολλοῖς xal ὁμοίοις" ἐν παντί, φησι, σετοχασμῷ τὰ Gre 
μεῖα ἢ ἐξ ὧν oagóg τις πεποίηχεν ἐστὶν ἢ ὑφ᾽ ἑτέρου τιν 
γὸς πεπραγμένα" ἂν μὲν οὖν ἀφ᾽ ὧν ἕτερος πεποίηκε 

45 χρίνηταί vig, ἀνάγκη πολλοῖς καὶ πεπλανημένοις χρήσα- 
σϑαὶ τὸν φεύγοντα" οὐκ ἄδηλος ἡ αἰτία, πόϑεν πεπλα- 
νημένα ἀλλὰ xoi σφόδρα εὔλογοο᾽ ἵνα δόξῃ ToU πεποιήη- 

162 χότος τῆς γνώμης στοχάξεσθαι" εἰ γὰρ ἑνὶ φανείη. χρώ- 
ματι ἐσχυριζόμενος, ὑποληφϑηήσεται εἰδὼς τοῦ πεπραχό- 

40Toc τὴν γνώμην οὐκ xci λέγειν, καὶ λαβὴν δώσει 
καϑ' ἑαυτοῦ. Δάν δὲ ἀφ᾽ ὧν οὐτόᾳ vig πεπρίέης 

κεν" ἐνταῦϑα γὰρ xüv διάφορα '"λέγερν" ἔχῃ χρώματα, 
ἀλλὰ σύμφωνα ἀλλήλοις" εἰκότως χαὶ τεχνικῶς" ὥσπερ 
γὰρ ἄτοπον εἰδέναι δοκεῖν ἀχριβῶς τὰ. sapá τῶν ἄλλων 

45 πραχϑέντα, οὕτως ἄλογον" ἐφ᾽ οἷς τις αὐτὸς ἔπραξεν ἄλ- 
λοτε ἄλλο λέγειν, καὶ μὴ διὰ. μιᾶς 472 χαὶ τῆς αὐτῆς gé- 
ρεσϑαι γγψώμης, 'χἂν ey πολλὰ τὰ λεγόμενα, δόξει yap 
ψεύδεσθαι διάφορα "λέγων καὶ μὴ τοῖς αὐτο κεχρημέ- 
vog, ἀλλ᾽ αὐτοσχεδιάζων παρὰ τὴν κρίσιν καὶ πεπλάνης 

30 μένος 958 ἀτάχτως" φανερὸν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸ 
λεγόμενον, νύχτῶρ τις μεταιτῶν 9? λῃστείαρ φρεύγεε" ἐν- 
ταῦϑα γὰρ si xol πολλὰ τὰ χρώματα, QU μὴν ἐναντία 

67 Ald. μηδὲ μιᾶς. 68 Ald. πεπλανημένωρ. 69 Ald. μετὰ vor. 
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ἀλλήλοισ, ἀλλὰ σύμφωνα καὶ ὁμολογούμενα touto εἰ 
δὲ xai μὴ ὅμοια, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐναντία" Ache γὰρ ὧρ 

ἀνειμένοι νυχτὸς τυγχάνουσιν ὄντες οἱ ἄνϑρωποι καὶ rag 

γνώμας ἑλαρώτεροι, καὶ ὅτι ud ἡμέραν eure) αἰσχυ- 

νύμενος τοῦτο διαπράττομαι, 0T τὴν αἰδῶ χρύπτει και- ἅ 

ρὺς, ὅτε μὴ καταφανὴς γίνομαε τοῖς αἰτουμένοις, 0T8 
λανϑάνων χερδαίνω τὴν ἄγνοιαν. 

Πορφυρίου. Ἐπειδὴ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι ἐέλουσ 
σημεῖα ποιούμενος ὃ χατήγορος δοχεῖ βιαζεσϑαὲ τὸν δι: 

καστὴν xol πείϑειν ὡς τοῦ ἐγχαλουμένου ἕνεχεν 75 ταῖ- 40 
τα πεποίηχεν ὁ φεύγων, δεῖ πρὸς τοῦτο ἀγωνίξζεσϑαι τὸν 
φεύγοντα , Χαὶ μὴ τοῦ ἐπιφερομένου ἀδικήματὸς" ἕνεκεν 
φάσκειν πεποιηκχέναι ἢ εἰρηκέναι ἢ ἢ τὸ πάϑος συμβεβη- 
κέναι" τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, ὃ χρῶ- 
pe προπαγορεύουσιν οἱ ᾿Ἑρμαγόρειοι" ὑπάρχει δὲ λύσις 15 

τῶγ Gm ἀρχῆς ἄχρι τέλους, λύσις δὲ μετὰ ἀντιϑέσέωφ, 
καὶ ἔσται ἢ ἀντιστατικὴ, ἢ μεταστατιχή, ἢ ἀντεγχλημα-. 

τικὴ, ἢ συγγνοιμονικῇ " ἀντιστατιχὴ μὲν, ἐὰν ὄφελός té 
προβαλώμοϑα 7* οἷον ἀναλαμβάνω τοὺς ἀποχηρὕύχτους, 
ἑνα μὴ ἀποροῦντες ἐπὶ χλοπὴνρ ἢ ἐπιβουλὴν τράπωνται" 20 
κἀκεῖνα δὲ ὁμοίως ἀντιστατιχὰ, ὅτ᾽ ἂν ὅπλα ἔχων χρί-- 
γηται ?? τυράννίδος ἐπιϑέσεως" ἐρεῖ γὰρ ὅτι φυλάττω 
τῇ πόλει εἰς ἀναγκωίαν ἐπίέδυσιν " συγγνωμονικὰ δὲ, ὅσα 
λαμβαάνεταε ὑπ᾽ ᾿ἀγνοίαρ, ἢ μέϑης, οἷον πλούσιος νέος 
ὥμοσεν ἐν συμποσίῳ τυραγνήσειν᾽ λέξεε γὰρ, ὅτι ἐν εὐω- 35 
χίᾳ καὶ μέϑη οὐδὲὶς ano τῶν λεγομένων πολυπραγμονεῖ, 
καὶ ἀπὸ τὴς ἡλιχίας, νέων ἐστὶ τὸ xol τυραννίδας ἀπει- 
λεῖν καὶ τοιαῦτα ἀλαζονεύεσθαι" xat ἀπὸ ἐλέου ἐστὶ ue- 
τάϑεσις, ὡς ἐπὶ του ϑάπτοντος τὸ νεοσφαγὲς σῶμα, ὅτε 
ἐλεῶν ὄϑαπτον᾽ διττὴ δὲ τῶν γρωμάτων ἡ ἀνωτάτω δια- 30 ^ 

M * J — , , € o» 1 φορα, τὰ μὲν γὰρ T) υποϑέσει χείμενα δυρίσχομεν, τὰ 
— r e — 

70 ἕνεκεν Ald, om. 71 Ald. προβαλόμεϑα. — lin. sq. 
Ald. ἐπὶ βουλήν. 72 Ald. μούσαις 
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δὲ αὐτοὶ ὅξωϑεν εὑρίσκομεν. 75 xol ποριζόμεϑα" πάρ- 
ἔχει 74 μὲν οὖν αὐτὴ |j δ ῥὁπόϑεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀλ- 

λοτρίῳ γυναικὶ τάλαντον καταλιπόντος ἐν διαϑήκαις 

xol εἰπόντος σωφροσύνης ἕνεκα καταλείπω, εἶτα χρε- 

 π»ομένης μοιχείας ' ᾿ἐνταῦϑα γὰρ τὸ χρώμα χεῖται ἐν τῷ 
ζητήματι;, ὅτι διὰ σωφροσύνην ἧ χάρις ἔξῳϑεν δὲ τῆς 

ὑποϑέσεως, ὅτ᾽ ἂν αὐτοὶ ζητοῦντές τὸ χρῶμα ποριζωμε- 

ϑα Τ᾽, ὡς ὁ ἀφορῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν πλούσιος " φή- 
0t γὰρ ἐλεεῖν τοὺς τυραΨνουμένους, περὶ δὲ ποσότητος 

40 τῶν χρωμάτων πότερον πλείοσε χρηστέον ἢ £vi ;' καὶ πό- 

τερον πεπλανημένοις ἢ συμφωνοῦσιν, εἴρηται 76. Ἐχβάλλει 

δὲ τὸ χρῶμα τοῦ φεύγοντορ ὃ κατήγορος ἐκ τῆς τοῦ ἀχο- 
λούϑου ανὰιρέσεως ἢ ἀπαιτήδεωρ" οἷον Περικλῆς παρὰ Me- 
γαρεῦσι χρίνεξαι διὰ τὸ ψήφισμα ἐκεῖσέ κἀτενεχϑεὶς, λέ- 

45 ἕξει γὰρ ὑπὲρ ὑμὼν πεποίηχα" μελλόντων γὰρ “41ϑηναίων 
στρατεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔστησα τῷ ΤΊ ψηφίσματι τὴν ὃρ- 
γήν. ὃ δὲ ἐναντίος ἐχ τῆς τοῦ ἀχολούϑου ἀπαιτήσεως 
᾿ἐχβαλεῖ λέγων, ὅτι γρὴν σε τοιγάῤοῦν ὕστερον λῦσαι. ἡ 
φυναγωγὴ δὲ τούτου ἐκ τῆς τοῦ axolovOov ἀναιρέσεως, 

40 οὗ τοίνυν ἐποίησας τοῦτο᾽ οὐκ ἄρα Μεγαρεῦσι χαριζό- 

μενος ἔγραψας. ἐν γὰρ τῇ τῶν ἐξ ἀχρλουϑίας ἀπαιτήσει 
προτάττεται μὲν τὸ χατὰ ϑέσιν, ἕπεέτας δὲ τὸ κατὰ ἀ- 
γαίρεσιν. κατὰ ἀναίρεσιν δὲ πάλιν τὸν τρόπον προτάτ- 

163 torreg διὰ τῆς ϑέσεως κατασχευάζομεν" οἷον ὑπὲρ ἡμῶν 

25 ἔπρατέες, οὐκ ἔδει σὲ ἐπιμεῖνὰν τῇ τοῦ πινακίου γρα- 
q3' οὐδὲ “Τ“ακεδαιμονίοις ἐχστῆναέὶ ἀξιοῦσι τὸ ψήφισμα 

ἀνελεῖν" ἐποίησας δὲ ταῦτα καὶ ἐνέστης, ovx ἄρα τῇ 
πρὸς Μεγαρέας εὐνοίᾳ. τοῦτο ἔπραξας" ὁμοίως δὲ καὶ 

ἐπὶ τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποχηρύχτουρ" ἐρεῖ μὲν ὃ τρέ-" 
$80 dev ὑπὲρ τῆς πόλεως πεποίηχα; ἵνα μὴ σπάνει τῶν 

ἐπιτηδείων ἐπιβουλεύσωσι 73 τῇ πόλει" ὁ δὲ λύσει λέγων 

73 Ald. εὗὑνίσχωμεν. 74 Ald. παρέσει. 75 Ald. ποριζό- 

μεϑα. 76 Ald.cvugevovow, Εἴρης. 77. Ald. τός 78 Ald. ἐπι- 
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ἐν σπάνει τῇς πόλεως οὔσης ἔδει φιλοτιμεῖσθαι σῖτον ἢ 
δεομένῃ χρημάτων εἰσφέρειν" ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐχαρίσω, 
ovæ ἄρα εὐνοίῳ πεποίηκας" τοῦτο πάλιν ἐξ ἀχολούϑου ' 
ἀπαιτήσεως " εἶτα ἀναιρέσεως " ἢ πάλιν. ἀλλ᾽ ἐλεῶν 79 
ἔτρεφον" ὁ δὲ ἐχβάλλει λέγων, ἐχρὴν τοὺς οἰχείους τοὺς 5 
γέγει προσήκοντας, τοὺς ἀτυχοῦντὰς τῶν πολιτῶν, obyl 
v0Ug πονηροτάτους, ὃ ἐστιν ix τῆς τοῦ ἀκολούϑου ἀπαι- 
τήσεως, καὶ Δημοσϑένης ἐν τῷ πὰραπρεσβείας λέγοντος 
«Αἰσχίνου περὶ Φωχέων, ὅτι ἠπατήϑην, ὅρα πῶς ἔχβο- 
λὴν ἐποιήσατο τοῦ χρώματος" ἔδει τοίνυν μισεῖν τὸν ἅπα- 10 

τήσοντα, ἀλλὰ μὴν OU μισεῖς, οὐκ ἄρα ἡπατήϑης. ἐχ δὲ 

τῆς ἀναϊρέσεως οὕτως" οὐχ ἐχρὴν τοὺς oixélovg περιοῤᾷν, 

οὐδὲ περὶ τοὺς λοιποὺς ὑβριστὴν εἶναι xai ἀγνώμονα" 
xal περὶ τοὺς πολίτας δὲ ὑπάρχέις βίαιος καὶ περὶ τοὺς ot- 

χείους ἀγνώμων ovx ἄρα οὔτέ xnótuovía 99 τῆς͵ πόλεως, 15 
οὔτε οἴχτῳ τούτους ἐρέφειρ' καὶ 0 Δημοσϑένης ἐξ ἀναι- 
ὑέσέως, τόὐτων οὐδένα ἀχούω τῶν λόγων, οὐδὲ ὑμεῖς" 

δεῖ δὲ xal ἀπὸ τῶν προοιμίων ἀναιρεῖν τὰ χρώματα" ὃ 
δὴ καὶ Δημοσϑένης εἴωϑε ποιεῖν" ἐπὶ τῶν αἀντιϑέσεων" 
προλύων πρὸ χαιροῦ τὰς ἀντιϑέσεις, ἔστιν ἐχβολὴ χρω- 80 
μάτων καὶ 7 τῶν αἰτιῶν ὑπεξαίρέσις" προαναιροῦμὲν γ᾽ 
τὰ ἄλλα πάντα, ἵνα εἰς ὃν περιχκλείσωμεν τὸν ἀντίδικον" 

οἷον ὡς ἐπὶ τῆς χρινομένης μοιχείας, ἐπειδὴ νύχτωρ ἐ- 
δάχρυεν, ἐρεῖ ὃ κατήγορος" οὗ πατήρ σοι τέϑνηκεν, οὐχ 
ἀδελφὸς, οὐ παῖδες, ᾧ καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο λέγων" 45 
ἐὰν δείξῃς ὡς δι "wid tay ἢ ἄγνοιαν. 

Ἢ πιϑανὴ ἀπολογία ἀἄποστρέφουσά ἐσδῖι πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι 
τέλους" οἷς γὰρ 6 ἕτερος χρήσεται ὡς σημείοις τοῦ εἶναί τι, τού- 
Toig ὃ ἕτερος ὡς σημείοις χρήσεται τοῦ μὴ εἶναί τε" οἷον ὕπου ἀφο- 

Quc καὶ δακρύεις, τυραννήσεις. καὶ μὴν εἰ ἔμελλον τυραννεῖν, οὐκ 30 
ἂν ἀφεώρων, ὥστε εἶναι καταφανής * * τὸ δὲ κεφάλαιον τοῦτο 

βουλεύσσυσ. 79 Ald. ἀλελεῶν. 80 Ald. κηδαιμονίᾳ. 
1 Ald. κατοφανείς. s 
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) ἔστιν ὅτε ἐκλείπει" xol ἐκλείπει ys, ὅτ᾽ dy τὰ ofla ἀφ᾽ ὧν $ 

κρίσις ἀναγκαίως ὑτόμενα ἢ τῷ “πράγματι, ἐφ᾽ ᾧ 5 ἡ κρίσις, οἷον 

τῷ ἐπιτιϑεμένῳ τυραννίδι. ἀναγκαῖον ὁπλὰ προπαραοκενάσασϑαι" 
σκέψαι τοίνυγ' σχηπτοῦ κατενεχϑέντος εἰς τὴν Περικλέους οἰκίαν, 

δ ἄδρηντα. χίλιαι πανοπλίαι καὶ φεύγει τυραννίδος ἐπιθέσεως " οὗ δύ- 

var. εἰπεῖν ἐνταῦϑα τὸ ̓  εἰ ἔμελλον τυραννεῖν, ovx ἂν ὅπλα παρε- 

ὀκενασώμην" ἐν τοῖς torobroię τὰ ἃ ἀπ᾿ ἄρχὴης ἄχρι τέλους" 0 κατήγο- 

ρος καὶ δριστικῶς ἐμετάξεν 3 ἔστιν ὅτε, deleri vov καλλωπιζομένον 

ἱειρακίον καὶ πορνείας φεύγοντος " αὐτὸ γὰρ τὸ κἀλλωπίζεσϑαι 

40 xaÓ' ξαυτὸ πορνείαν ἐρεῖ ὃ κατήγορος βιαίως" ἢ μέντοι πιϑανὴ 

ἀπολογία κἀνταῦϑα ἐκλέλοιπεν " ἀντεισακτέαν δὲ εἰς αὐτὸ κἀϑ᾽ 

ἑαυϊὴν κεφάλαιον τὸ μὴ ἀνασερέφον πρᾶγμα" τοὐϊῳ γάρ ἐστι καὶ 

μόνῳ ἰσχυρίζεσθαι dytavOa* οἷον oi μὲν μέλλοντεὴ τυραννεῖν, ἄνα- 
γκαίως ὅπλα παρασκευάξονται * “ οὗ μὴν οἵ ys παρασκευάζόμενοι 

45 καὶ τυραννίδι ἐπιτίϑενται" ἔστε γὰρ καὶ ἄλλου τινὸς ἕνεκα παρα- 

σκευάζεσϑαι ὁπλὰ" καὶ πάλιν oi μὲν πορνεύοντες καλλωπίζονται * 

ot un» oi 78 καλλωπιζόμενοι πάντως καὶ πορνεύουσιν" ἔστι- "γὰρ 

καὶ δι᾽ ἄλλο τι καλλωπίζεσθαι" καὶ ἐρεῖ δηλαδὴ | 00d κἄν τῇ 

μεταϑέσει τῆς αἰτίας. 
^ 

. 20 — Zvguavot. "Ep ἅπασι toig κεφαλαίοις ἐμδτίπτει 
J πιϑανὴ ἀπολογία περὶ Te ἀποροῦσι τινὲς ὅτου χάριν 
οὕτως ὠνόμασται" χαίτοι καὶ τῶν ἄλλων χεφαλαίων Tu- 

ϑανῶν ὄντων, εἴγε καὶ 7 πᾶσα ῥητορικὴ" πειϑοῦς ἔστι" 
δημιουργός". ἐροῦμεν οὖν, ὅτε μάλεστα μὲν τῷ κοινῷ 

25 ὀνόματι ὡς ἰδίῳ 5 ἐχρήσατο" πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα τῷ 
104 τοῦ γένους ὀνύματι ὡς χυρίῳ χέχρηται" ὥσπερ xoi Πλά- 

των διαιρεῖ τὸ δίκαιον εἴς τε τὸ ὅσιον καὶ τὸ δίχαιον. 
ὁμωνύμως τῷ γένει" ἔπειτα διότι τοσαύτης μετέχει πει- 

ϑοῦς *, wore τοῖς αὐτοῖς χιχρῆσϑαι τεχμηρίοις τὸν φεύ-- 
80 γοντα τοῦ μὴ πεποιηχέναι τοῦϑ᾽ ὕπερ ἐγχαλεῖταε ἢ 

μέλ- 

2 ᾧ Ald. om. 3 Ald. ἐξετάζειν. 4. Ald παράσκευάζοντα. 

5 Ald. καὶ δημ. Ven, et Par. καὶ om. 6 Ald, ἰδέα. 7 

Ven. τῆς πειϑοῦς. . “ 
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| μέλλεε 9 nonjcww, οἷσπερ καὶ ὃ κατήγορος κέχρηται 
τοὐναντίον ἀποδεικνύων 5." οἷον ἐπὶ ᾿Αλκιβιάδου τοῦ παρι- 
ὄντος τὸ δεσμωτήριον 3? xoi βοήσαντος᾽ ἐρεῖ γὰρ ὡς eL- 
περ. ἐβουλόμην τυραννεῖν , οὐχ ἂν ἐβόησα τοῖς δεσμώταις 

ϑαῤῥεῖν" 0 δὲ κατήγορος λέξει ἃς ** πέρας ἤδη προσδοχῶν 5 
ἐπάξειν τῇ «προαιρέσει καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν νόμων 1) καθ. 
εἰργμένοις λύειν 132. ἐχήρνττεσ. διαφέρει δὲ τοῦ χρώμα- 
τος, τῷ τὸ μὲν αἰτίαν εὔλογον ἐπιφέρει» 1, πρὸς τὸ 

«τεχμήριον, διὸ xol μετάϑεσις αἰτίας καλεῖται" τὴν δὲ 
πιϑανὴν ἀπολογίαν ᾿ἀνομρετικὴν εἶναι τῶν ἀπ᾽ aeris to 
ἄχρι τέλους" ἔστε δὲ οὔ τῶν ἀεὶ ἐιστιπτόντων τὸ ἀδρά- 
λαιον τοῦτο ἐν τῷ ἁπλῷ τελείῳ στοχασμῷ" ἀλλ᾽ ov ἀν 
μὲν τὸ τῳιμήριον αὐμφωνον 7 τῷ χρινομένῳ, ἐχλείπει *5,. 

ὡς ἐπὶ Περιχλέους" σύμφωνον γὰρ 16 τῷ βούλέσϑαι τυ- 

ραννεῖν τὸ ὅπλα 17 χεχτήσϑαι" ὅτ᾽ ἂν δὲ τὸ τεχμήριον ΤΊ 
ἀνακόλόυϑον ἢ ἢ πρὸς τὸ χρινόμενον ἐμπεσεῖται πάντως 18. 

οἷον ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ γεοσφαγεῖ" 0 γὰρ ἀνελὼν 

οὗ παρεστάναι , ἀλλὰ φεύγειν εἴωϑε, τὸν 9 πεπονϑύτα 
χαὶ τὸν τόπον ὡς δεινοὺς κατηγόρους ἐξευλαβούμενος" 

᾿ ἐφ᾽ ὧν δὲ ἐκλείπει ἢ movi ἀπολογία, δυνατὸν οὕτως 20 
ἐπιχειρεῖν" ὅτι ὁ μὲν τυραννῶν πάντως ὅπλα χτᾶται, οὗ, 
μὴν ὁ κτώμενος ὕπλα ἤδη xci τυραννεῖν ἐπιχειρεῖ" πολ- 
λαὶ γὰρ ái τῆς χτήσεως ἀφορμαί᾽ πλατύνεται δὲ τὸ χε- 

φάλαίον τοῦτο ὑπὸ μὲν τοῦ φεύγοντος τρισὶ τοίΐτοις 
τόποις, τῷ μηδὲν ὄφελος ἔχειν, τῷ βλάπτεσθαι τὰ μέ- 25, 
yita, τῷ δύνασθαι περὶ τῶν αὐτῶν ἄλλως ἐπιχειρεῖν" 

“18 Ald. Ven. μέλλειν. . 9 Ald. ἀποδεικνύειν: 40 Ven. 

τὸ δικαστήριον" omisso dq. καὶ βοήσαντο. .11 Ven. ὥσπερ ὡς 

ἤδη προσδοκῶν, 12 Ald. ὑπὸ τὸν νόμον καδειρμίνοις. Ven. 

et Par. ὑπὸ τῶν νόμων. Ven. καϑειργομένοις, Par. καϑειργμέ- 

you. ̂ 15" Nen. Mgr. i 14 Ven. qíguy. , ᾿ 15 Ven. add. 

ὥσπερ καὶ ἢ àvilqpd. C 16 γάρ Ven. om. 47 Ven. ὅπλα 

*oÀld. 18 Ald, πάνεας. 19 Ven. τὸν st. M 

Ahketor. IV. 20 



488 ἐν XXVOMIA 

οὔτε γὰρ ovp. γίνεται $? τῷ πωρερτῶτι τῷ πεφονευ- 
μένῳ, καὶ τὸ τῆς βλάβης ἀνύποιστον. ἣν càóvri φόνου. 
τιμωῤίων ὑποσχεῖν, καὶ μᾶλλον Gy ἀποχρύπτειν ἑανσὸν 

' ἐσπούδασε φεύγων τὸν ἔλεγχον" ἃ δὲ κατήγορος nay 
᾿βἀνατρέψει ?*. τὴν. πιϑανὴν ἀπολογίαν διὰ τριῶν τόπων, 

τύγης, ἀγνοίας, ἀνάγχηρ᾽ ἀπὸ μὲν τύχης οὕτως inier 
ρῶν" ὅτι ϑεοί τε καὶ τύχη τὸ τῆς χνώμης ἀνόσιον xc 
ἐδόντές φωραϑῆναι παρεσχεύασαν". ἀπὸ "δὲ ἀγφψοΐας. ὅτε 
συνδργὸν" τῆς κακουργίας 22 τὴν ἐρημίαν λαβὼν ἡγνόεις, 

40 ὡς 3 ὄψεταί τις τὰ παρὰ πάντας: τοί δρώμενα τοὺς νό- 
μους" ἀπὸ δὲ ἀνάγκης οὕτως, 24 ὅτι τοσαύτη. σέ τις ὀπι- 

Suus τοῦ φόνου κατεῖχεν, ὡς καὶ μετὰ τὴν πληγὴν σα- 
ρέστάναι τῷ πεπεωχότι ἐφηδόμενον τοῖς ἔργοιρ, ὥσπιρ 
ἀριστέα.."" 

45 Xo depen Τοῦτό τινὲς οὕτως ἐξηγοῦνται" τὸ 

γὰρ ἀναστρέφουσα͵ ἀντὶ τοῦ λύουσα λάμβανουσιν, tQ 7 

οὕτως, λύουσα ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀχρὶ τέλους᾽ τοῦτο 

δὲ 26 ᾿εὔηϑές ἐστι, xol γὰρ 7 μετάϑεσις τῆς αἰτίας 7] ἂν- 
τίληψις λυτιχὰ εἰσι τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὥστε οὐκ 

20 εὖ ἔγει ἡ ἐξήγησις αὕτη, διὸ xptittov οὕτως λαμβάνειν 

τοῦτο" ἡ πιϑανὴ ἀπολογία ἐχτὸς τῆς πατρὸς προϑέ- 

. 20 Ven. ἐγίγνετο — 21 Ald, ἀναστρέψει, — 22 Ven, τὴν 
ἐρημίαν τῆς κακουργίας, 23 ὡς Ald.om, 24 οὕτως Ven.om. 
25 Ven. pergit: ᾿Ιστέον δὲ xai ἐκεῖνο, ὅτι καϑόλου ἐν ταῖς στάσε- 
qi» ovy 5j διάφορος χρίσις, οἷον προδοσίας ἢ sj τυραννίδος ἢ E gorov, 

διάφορα τὰ εἴδη ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἢ τῶν κεφαλαίων διάφορος. διαίρεσις 

ἐνγαλλαγὴν ἀπεργάζεται τῶν εἰδῶν, ἔστι δὲ ἢ UN τῶν ̓ φαλαίων διαίρε- 

σις ποικίλη καὶ κατὰ τρεῖς ἐγαλλαττομένη τρόπους; καὶ γὰρ pau 
πλεονασμὸν καὶ κατὰ ἕλλειψιν καὶ κατά ἐναλλαγὴν προϊόντα διά- 
φορα ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεται εἰ S" Ἔπεται δὲ τοῖς πεφαληΐοις 

ἅπασιν $ καλουμένη κοινὴ ποιότης , ἧπερ ἐστὶν. οἱ ἐπίλργρρ" ὠνόμα- 

σται δὲ κοιρὴ ποιότης, κι τ΄ ). P. 412. Ald, i. 16. . 36. Ald, τὸ, 
scripsi δέ, | * 

exo ea tí i Laser b; 1: MIS, 
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σεως ἀναστρέφουσα ἔστε τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πε- 
ριττὴ γὰρ ἐνταῦϑα ἡ πρόϑεσις" ἀναστρέφει δὲ οὕτως" 
τῶν γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε. τέλους ἀπὸ τοῦ σημείου λαμ-᾿ 
βανομένων, οἷον ἐφόνευσας, παρίστασο γὰρ, αὕτη ἀνα- 
στρέφει ταῦτα καί φησιν" ὅτι εἰ ἐφόνευσα, οὐκ ἂν πα- 5 
ρισετάμην" ἱστέον δὲ, ὅτι εἰ χαὶ, ὡς ἤδη ἔφαμεν, καὶ ἡ 
ἀντίληψις καὶ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίαρ πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους γίνεται xoà ἡ πιϑανὴ ἀπολογία, ἀλλ᾽ 
οὗ τὸν. αὐτὸν τρόπον" εἰ γὰρ. τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
ἀναστρέφει, ὡς εἴρηται, ἀντίληψις δὲ" καὶ χρῶμα ἔξω- 10 
ϑὲν λαιιβάνεται, οἷον ὡς “ἐφ᾽ οὗ παῤρεϑέμοθα παρα- 

δείγματος, ἐρεῖ γὰρ ἐκ τῆς τοῦ χατηγόρου φωνῆς λαμ- 
βάνων τὸ βέβαιον, ἀλλ᾽ οὔχ ἔξωθεν, ὅτι" εἰ τοῦτο λαμ- 
βάνεις πρὸς λχατασκευὴν τοῦ φόνου τὸ παρεστάναν, αὐ-᾿ 
ἐὸ τοῦτο τῆς ὑποψίας ἐλευθεροῖ» εἰ γὰρ 'ἀνεῖλον, οὐκ 18 ΄ 

. Qy παριστάμην, καὶ δοιχεν ὁδῷ 57 βαδίζειν ταῖς ἀπολο- 

γίαις" τὸ. μὲν γὰρ πρῶτον ἀντιλήψοι ,γρήφετας, οἷον ὅτι 

ἐξῆν, ὅπερ καὶ ἔξωϑέν ἐστε τοῦ ἐγχλήματος καὶ προπε- 165 
τέατέρον xci μηδὲν ἔχον εἰς ἀπολογίαν λαμπρόν" δεῦτε- 
ρον προβαλεῖται τὴν τῆς αἰτίας μετάϑεσιν, ἰσχυρὰν εἰ» 20, 

ναι δοχοῦσαν ἤδη, ἔξωϑεν μέντοι καὶ αὑτὴν" 'τρίτον δὲ, 
ὃ πάντων ἐστὶν ἰσχυρότατον, τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν 
ἐποίσει" διὸ xol τῷ κατηγόρῳ πολλὴν παρέχει. τὴν ἀπο- 
ρίαν χαὶ σχεδὸν ἄλυτος εἶναι δοκεῖ" οὗ χρὴ" 'δὰ ἐμ ταῖς. 

ἀντιϑέσεσιν τὸ ἔγκλημα πραφέρειν, ὡς τινερ' σξαίοντες 28 25. 

λέγουσιν, οἷον ἀλλὰ προδέδωκας,: ἀλλ᾽ ἐφόνευσας, ἢ εἴ 

7,29 τῶν τοιούτων" ἀλλὰ δεῖ τὰ σημεῖα προφέρειν, ὡς 

ἂν τοῦ ἐγχλήματος κατασχευὴ γένηται" olov, ἀλλὰ χρῆ- 

pa εἴληφας, ἀλλ᾽ ἀφεώρας. Ζητήσειε δ᾽ ἄν. rib, τίνορ 
χάριν πανταχῆ τῶν κεφαλαίων τοῦ ῥήτορος καὶ év πανεὶ 30 

27 Ald, ó0og. 48 Ald. et Par. παίοντες, scripsi σπταίοντες. 
29 Ald; sf ve. μος ον 

26 59 
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μέρει τοῦ λόγου τοῦ πιϑανοὺ € , ἐπισημαινομένου, τοῦτο μόνον 

τὸ κεφάλαιον πιϑανὴ λέγεται. ἀστολογία " λέγομεν οὖν, ὅτε 

᾿ὃ φεύγων χρώμενος τῷ παραγραφικῷ ἢ τῇ τῶν ἐλέγχων 

ἀπαιτήσει τοῖς ἔξωϑεν χρῆται τοῦ προβλήματος , dy 
5 μέντοι τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ ἀνασχευάζεταε τὰ am ἀρ- 

ys ἄχρι τέλους, δε ὧν ἐκεῖνος κατασχευάζει τὸ ἔγχλημα 

τὸ ἐπαγόμδνον" “λέγοντος γὰρ TOU. κατηγόρου, οὐκ ἄν. 
σ᾽ ἐτίμησαν οἱ πολέμιοι εἰχόνε, εὖ μὴ πραδοῖναι αὐτοῖς 
συνέθου, καὶ τούτῳ σημείῳ. χρωμένου, ὃ φεύγων ἀνει- 

40 στρέψας ἐρεῖ" xal μὴν ev ἀἠβουλόμην προδοῦναι, οὐκ 
ἂν εἴων τοὺς πολεμίους στῆσαί uov εἰχύόνα, ἵνα μὴ κα- 
τάφωρος γένωμαι, οὐδεὶς γὰρ ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν ταῦτα, 
πράττει, δι ὧν ἁλίσχεται" «εἶτα παράδειγμα, οὐδὲ γὰρ 

|! ὃ κλέπαης. εἰ φωρᾶται τὴν κλοπὴν ἐργάζεται, οὐδ᾽ ὁ προ- 
45 δότης᾽ ἐπεὶ οὖν τοῦτο τὸ χεράλαιον μόνον πρὸς αὐτὰ 

γίνεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εδἰχότως xct ἐξοχὴν 
εἴρηται πιϑανὴ ἀπολογία. Ὅταν τὰ σημεῖα ἀφ᾽ ὧν 

ἡ χρίσις ἀναγκαίως ἑπόμενα ἢ τῷ πράγματι" 
ποοσέχειν . δεῖ τοῖς τοιούτοις τῶν ζητημάτων, ἵνα μὴ 

20 πολλάκιο πλανώμενοι ὁρικῆς ταῦτα τιϑώμεϑα 55 στάσεως" 

ἐχεῖ μὲν γὰρ μέρος ἐστὶ τοῦ παντὸς τὸ ἀνατεῖναι τὰς 
χεῖρας. οὐδεὶς χὰρ ὑβρίζει μὴ τὰς χεῖρας ἀνατείνων, καὶ 

οὐδεὶς τυμβωρυχεῖ μὴ τοὺς τάφουρ ἀνορύττων" ἐν μέντοι 
τοῖς στοχασκιχοῖς. ζητήμασι παρεπόμενα μόνον τὰ τοι- 

35 αὕτα λαμβάνομεν, ovy ὡς μέρος. Ἔν τοῖς τοιούτοις 
τὰ &7 ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὃ κατήγορος xa ὃρι- 
κῶς ἐξετασει" ἐρχόμενος γὰρ εἰς τὴν ἐκβολὴν τῆς πιϑα- 
νῆς ἀπολογίας ὁ καξήγορος ὁρικῶς πρόεισι λέγων, Ott ταῦτα͵ 
οὐχέτι ?* σημεῖα τυγχάνει, ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἤδη ἐγχλήματα, 

30 φήσει γὰρ τὸ καλλωπίζεσθαι αὐτόχρημα πορνείαν, ἰσξέον. 
δὲ, ὅτι τότε ὁριστιχῶς ἐξετάζεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 

ME 

80 Ald. τιϑέμεϑα; scripsi τιϑώμεδα. 51 Ald. οὐκ fni. a 
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λους, Or ἂν ἀκόλουθον ἢ τὸ σημεῖον τῷ ἐγκλήματι, 
ὡς ἐπὶ Περικλέους". dosi yug; ὡς αὐτὸ τοῦτό γε, τὸ ὅπλα 
χκεκτῇσϑαε, τυραννεῖν στιν" ἱστέον “δὲ, ὡς ἢ πιϑανὴ 

ἀπολογία χατασκευάξδται ἐχ τῶν ἀντικειμένων" χαϑόλου 
γὰρ τὰ στοιχεῖα δεῖ ὁρᾷν τὴρ περιστάσοωρ, καὶ. ἐκ τῶν 8 — 
ἐναντίων τοῖρ παροῦσι κατασχευάζειν, τόπον. ἀντὶ τόπου 
λαμβάνοντας, πρόσωποκ. ἀνεὶ προσώπου, ἢ“ τρύπον ἀντὲ 

᾿ τρόπου, "ἢ χρόνον ἀντὶ γρόνον,.: xal ἀπὸ τῆς ὕλης καὶ 
ἀπὸ τὴς αἰτίαρ᾽ τόπον μὲν, ὡς ὁ τοὺς ἀπονηρύκτους 
τρέφων ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς γῆς" ἐρεῖ γὰρ, ὧρ oUx ἐν αὐτῷ 10 
τῷ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ ἔϑρεψα ἧττον ὑποπτευϑήσεσϑαει 
δυναμένῳ, οἷον :ovx ἐπὶ voit ὁρίοις ἀλλὰ πάῤῥ ἐν" οὐκ 

ἐπὶ τῆς πόλεινρ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐρημέαῤ᾽' πρόσωπον δὲ, οὐκ ἂν 
ἐχρησάμην τούτοις συνεργοῖς, ἀλλὰ τοῖσδε toic ἔλαττον 

ὑποπεευϑησομένοις οἰχέταις ἢ ξδνιχῇ δυνάμει" *' τούτῳ 45 

xal Αυσίας ἐν τῷ πρὸς Μιχρίνην χρῆται" ἔστε δὲ ἀντι- 
ληπειχὸν τοῦτο" φήσει γὰρ, ὅτι ἐξὴν pos δι᾿ ἑτέρων 
τοῦτο πρᾶξαι" τρόπον, evx ἂν οὕτως ἀλλὰ τοιῶσδε. 
ἕτερον em ἑτέρου. κατασχευάζοντες τὸ μὴ γεγονὸς «vri 
“τοῦ. γενομένου" τρύπον γάρ τινα ἀπὸ τοῦ ὑπευϑύνου 10 
ἐπὶ τὸ ἀνεύϑυνον" οἷον οὐκ ἂν -ἐποίηαας. οὕτως, ἀλλὰ 
ἄλλως" οὐκ ἂν φανερῶς ἀλλὰ. λάϑρα διὰ φίλου ἐμήνυ- 
σα“ χρόνον, οὗ οὐχ ἂν Viv, ἀλλ᾽ ὕστερον, oU μεϑ' ἡμέρον, 
ἀλλὰ »ύχεωρ" ἀπὰ ὕλης, qox ἂν ἀπαράσκχευος ὥρμησα 166 

ἐπὶ τόδε: τὸ ἔργον μέγα τυγχάνον" ἀπὸ αἰτίας" οὐχ ἂν 25 

διὰ ταύτην ἐπαίησω, τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ δι ἄλλο τε μεῖ- 
Lov, ἀνασιευασϑήσεται δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ταῦτα 

πάντα" ἔσει γὰρ xal ἐχβολὴ πιϑανῆς ἀπολογίας" κατα- 
σχευασϑήσεταί δὲ y ἐχβολὴ ἢ ὅτι δι’ ἄγναιαν, ἢ ἀ- 

νάγκην , ἢ δαιμονίαν τύχην, ἢ μέϑην" καὶ dv ἄγνοιαν 50 
μὲν, ὡς .ὁ ̓ ημοσϑένης" λέγοντος γὰρ Aiayivov. τὴν πι- 

Üuvqv 'ἀπολογίαν, ὅτι εἰ. προδύτης ἦν, οὐκ ἂν ἐπορεύ- 

ϑὴν εἰς Μακεδονίαν ὕστερον, πρὸς τοῦτό φησιν. ὁ δ4η:. 
^ 
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μοσϑένης ἐχβάλλων τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν" ἀλλ᾽ ov- 
τῶς ἔχφρων Tv, καὶ ὅλως πρὸς τῷ λήμμαει 3} καὶ τῷ 
᾿δωροδοκήματι, στε οὐδὲν ὑπολογισάμενος ἐπρέσβευσεν" 
τὴν γὰρ ἄγνοιαν ἐκ τούτων διέβαλεν" ὁ αὐτὸς δὲ καὶ τὸ 

δ μὴ ἀντιστρέζρον συνελογίσατο" ἀλλὰ μὴν Ors τοῦτον, φη- 
div, ἀπίλασεν ἡ βουλὴ, τότε καὶ προδότην ἀπεφήνατοι ἀλλ. 
0V πάντωρ ὃ TOL0UTOG καὶ προδότης .0U γὰρ ἀνειστρέφει, 

προδότης μὰν γὰρ καὶ ὁ ἀπελαυνόμενορ᾽ oL μὴν πᾶς ὁ ἀπε- 
- λαυνόμεγος διὰ προδοσίαν, ἔστι γὰρ καλδδι' ἄλλην αἰτίαν ἀπ- 

40 ἐλαϑῆναι" | xaà ὡρ ἐπὶ τοῦ τρισαρίστέως" ἐρεῖ γὰρ, ὡς οὐκ 
6909? τρνὰ ix νῆς εἰκόνος αἰσϑήσεσϑαί σου τὴν προδοσίαν" 
δι' ἀφάγκην δὲ, οἷον οὐχ εἶχες ? * ἄλλως αὐτοῖς. διαλεχϑῆναι 
ξυλαττόντων δεσμοφυλάκωμ᾽ ἔτι δὲ ὡς εἴπομεν καὶ ἀπὸ 

μέϑης, 5" οἷον ὅταν λέγων ὑπὸ μέθης προαχϑῆναι τἀ- 
45 ληϑὲς εἰπεῖν xel ἐξαγορεῦσαι τὰ ἀπόῤῥητα, ὡς, ini τοῦ 

ὁμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν᾽" λέγοντος γὰρ αὖ- 
τοῦ πιϑανὴν ἀπολογίαν, ὅτι οὐκ ἂν ὥμνυον, εἰ τυραν- 
veiv ἐβουλόμην, ἐκβάλλεε ταύτην ὁ κατήχορος λέγων, ὑπὸ. 
μέϑης αὐτὸν ἐξειπεῖν, xol ὅτε τῆς ἀληϑείας ἔλεγχός ἐστιν 

30 οἶνος" καὶ ἀπὸ τύχης δέ ἐστιν ἐχβαλεῖν τὴν πεϑανὴν ἀπολο-, 
γίαν, 0t. ἂν λέγωμεν ϑεῶν προνοίᾳ. γενέσϑαι τὸ σνυμβε- 
βηκὸς καὶ ix Θεῶν προαχϑῆνάι. εἰπεῖν τι ἢ πρᾶξαι, 
ὅπερ ἂν 7 ὑπόϑεσις ἔχῃ xal ὅτε ἡ τύχη τῆς πόλεως, 

ἀγαϑὴ οὖσα καὶ βουλομένη 36. τὰ κεχρυμμόνα φῆναι , 
25 ἐπηρέ σε ποιῆσαι τοὺς πολεμίους τὴν εἰχόνα σου στῆσαωε, 

ὡς ἂν ταύτῃ κατάφωρος γενόμενος unj εἰς πέρας ἃ ἀγάγοις 
τὸ ἔργον καὶ τὴν: κατὰ τῆς πόλεως ἐπιχείρησιν" καὶ ἐπι- 
χειρήματά τινα ἐρεῖς καὶ παραδείγματα ἀπὸ ταύτων, ἀφ᾽ 
ὧν χαὶ ἄχοντες πράττουσι χκαϑ' ἑαυτῶν" ἐρεῖς. δὲ καὶ 

PF ME 

32 Ald. λήματι. Sqq. καὶ τῷ δωροδοκ. ex Par. adjeci; absunt 

etiam a codd. nonnullis Dem. de fals. leg. p. 580. ibid: melius le- 

gitur ὅλο. 33 Ald. olov. 54 Ald. εἶχε. ^ 55: Ald. μέσης: 

$6 Ald. βουλολένη. 
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ἐπὸ τῆς ἀγψοίας, ὡς οἱ ἐπιϑυμοῦντίρ. τίνος ὅλην. Rip 
γνώμην : πρὺς. τὴν ἀπυϑυμίαν. ἐξάγουσιν. ἀχνοοῦντερ τὰ 
βλαβερά". τοῦτο λέγων. εἰς φὰ duc βεταϑέσεως τῆς αὐξίας 
ἀκαϊρέχεε; |imé τὶ γὰρ ἕτερον προρᾶτας τρέπειν. T0. dx- 
μδῖον, ὥσπερ ὁ καλλωπιζόμενος épsiwap, ὅτι xai «(- 5 

κοδαιμόνεοε καλλωκέξοντιι νὸν. σεολέρεῳ. προσθοκωμένφυ αἱ aX. 
τοῖς 'ϑανάτουι — " xov 

Μαρκολλίνουονι 'Hid ἀνὰ πρύϑεσερ περιστεύοι, οὕτω 
γὰρ κέχληται παρὰ τὸ στρέφειν ?7. τῦ. "σημεῖον. εἰς "τὰ 
ἐναντίον" à γὰρ ὃ χατήγορος stoisi τὰ δσημοῖώ τοῦ ἐγχκλή- 48 
ματος," δε ὧν. ὑπεύϑυνομ. τὸν. φεύγοντα τῷ. ἐγκλύμιατε 
χἀοϑέσεησι, ταῦτα dvvcg πεϑακπῇ" ἀπολογίᾳ O^ φεύγων 
ἀνασερέφει. τοῦ μὴ “τοποίηκέναι τὸ ἐγκἀλούμενον. σημεῖον 
τοβέμενσρι eio». ἂμ συμποσίῳ τις ὥμησε. τυραννήσειν, ἀσὲ 
xeivereæ. ὡς ἐποϑόμενος τυραννίδι" συγεσταφ. γὰρ» ὅτε, οὐχ 4 

ὡς διανοούμενος. τυραννεῖν, ἀλλὼ πιώδε χρώμενος y ἐσχύ- 
oriens, , ὅτε εἴπερ. "ηβουλόμην ἀληϑὼς τυρφννεῖν, οὐχ ἂν 

 fspog: τοὺς σσμαύκξαρ 'τοῦςτο. ἐξέφηνα, e γὰρ ὠφεληϑῇ- 
vat spins ἐχ τούτου, ἀλλὰ μᾶλλον «(βλαβῆναι" bi 
τηπέον. δὲ; τί διαφέρει. τῆς. μεταϑέσεωρ᾽ καὶ τοῦτο; γὰρ 20 
χἀκεῖνον πρὸς τὰ ἀπ᾽ “ἀρχῆς ἄχρι τύλουρ!. λέγομεν. οὖν, 

ὅτι. Tui. μετάϑεσις τὸ παρὰ τοῦ. πρηγόρου. , ἐπερρορό- 
μενον. μεξατίϑησεν ἐστὶ τὸ. ἀνεύϑυνον, ἡ: δὲ. πυϑανὴ ὦπο. 
—* τὸ ἐναντίον τοῖς uu ἀρχῆς. dy τέλους. κατα. 

σχευάζει" . τοῦ γὰρ κατῳγόρου τὰ «7 ἀῤχῆς ἄχρι τέλους 15 
κατασκευάζοντος, ὅτε ὅπου ἐδάχρυες τυραννεῖν ἤϑελες, 
xal: opel ποιουμένου τυραννίδος τὰ δάκρυα, ὁ φεύγων 

57 AM, τρέφειν. Per. ad marg. Καλῶς τὸ, ἣ ἀνὰ πρόϑεσις 
ἀνατρέπει; δ σοφὸς εἶπε “Μαρκελλῖνος, τούτου γὰρ χάριν χρῆται 

τῇ ἀγὰ προϑέσει εἰς τὸ ποιεῖν "ἐῶν λεγομένων ἀντιστροφὰς, ὅϑεν ἢ 
τοιαύτη ἡρόϑεσις καὶ dx τοῦ τέλους ἀναποδιζομένη, καὶ éxb τὸ 
ἐγαντίον ἀναγινωσχομένη σὺν "ü παρὰ πίστει καὶ πάλιν ἀνὰ γίνεταν 

καὶϊἀνασεῤεφομένη. 

bI 
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σαμιεῖα rroLeireb τοῦ. μὴ àÜsAes? τυραννεῖν" doch γὰρ, καὶ 
μὴν εἰ, ἤϑολον τυραννεῖν, οὐχ ἂν ἐδάχρυον, ἵσα ὕποπεος 
γένωμαι" οὐχ ὅτι χαὺ τῶν. ἄλλων οὐκ ἐχόντων τὸ πι- 

167 ϑρενὸν, ἀλλ᾽ 930 μάλιστα ἐν ταύτῃ δεῖ αὐτὸ περισσεύξικ". 

$ ὅϑεν καὶ πιϑανὴ᾽ ιἀπολογίᾳ. χαλεῖται, ὅτι ἐκ τῶν εἰκό- 
7 των προαγόμενον, τὸ" κεφάλαιον σεϑιανότητος. πολλῆς με- 
τέχει" οὐ γὰρ εἰχὸς τὸν τυραννεῖν ἐπιϑυμοῦντα ἐχφαΐ- 
»Ὶ» διὰ τῶν δαχρυὼν τὸ βούλημα". ἀχολούϑως δὲ ἡ 
τάξις. τῶν. χεφαλαίων, μετὰ τὴν μετάϑεσιν ἡ πιϑανὴ 

ré “παλογίαι. δεῖ γὰρ: πρῶτον τὴν αἰκίαν εἰπεῖν, εἶθ᾽ οὗ 
eg" ἀνατρέψαι. xol. δεῖξαι ἐναντίον Ov τῷ ἐγχλήμακε τὸ 

᾿δημεῖοφ" ιἐζήτησε δὲ ὁ τεχνιχὸς, εὐ τῶν ἐμπιπτόντων, ἀεὶ 

τὸ κεφάλαιον, ab δαιμονίᾳ τεμλιπφὰς €oUto. μεαϑόδῳ, xé- 

ρηται". εἶδεν, γὰρ," ὡς οὐχ ws Omvatów ἐμπεσεῖν τὴν 
£2 χοθορὴν. ἀπολογίωννν ὃ ἐστι τὴν ἀναστροφὴν "ἢ τὴν εἰς 

τὺ. ἐναντίον" 'τύτε δὲ οὐ δυνατὸμ, OT ἂν τὸ σημεῖον. 
ἀκόλουθον εἴη. τῷ ἐγυλήματο xal ἀδαγκαῖον καὶ σύμφω- 
v0»* οἷον σχηπτοῦ χαταλαβόνεος nw JlepixA£ovg οἰκίαν 

, ευρέϑησαν ὄνδον τρισχίλιαε πανοπλίαε" καὶ χρίνδται τυ» 
40 ρωνυίδος ἐπιϑέσεως " ἐνταῦθα. γὰρ, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον 

τῷ ϑέλοντι τυραννεῖν τὸ ἔχειν ὅπλα; χαὶ τῷ, φονεύειν 
βογλομένῳ τὸ, διφῴρη εἶναι, αὖ δύνατοι ἀέγει»" xo μὴν 
εἰ ἤϑελαν τυραννεῖν 39 οὐχ ἂν παρεσχεναζόμην ὅπλα" opa. 

χὼς οὖν τοῦτο ὁ τεχνικὸς, ὡς ἀδύνατον ἐν τοῖς ταιούξοις 

35 ζητήμασιν εὑρεϑῆναι τὸ κεφάλαιον, ἐσχόπησεν, ἀλλ᾽ ὅτι 

ο΄ χρράλαιον ἐν τοῖς ξητήμασιν, ὃ τὴν τάξιν ἀναπληροῖ 
τῆς πεϑανῇς ἀπολογίας τὸ χαλούμεναον μὴ ἀνειαερέφαν" 

δηλον δὲ τὸ λεγόμενον" ov γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ut- 
gov ἁρμόζει συνιστάμενον, ἀλλ᾽ ἐξ ἑνός" οἷον ὃ τυραν» 

50 γεῖν βουλόμενος , ὅπλα παρασχευάζξεται * οὗ μὴν 0 πᾶς 

ὅπλα, χεχτημένος ἐπὶ τυραννίδι προσποιεῖται" ἀλλ᾽ ἔτι 
———— à T . 

58 Ald. 4rarQog sx. 59 Ald. τυραννεῖ οὗκ ἂν πᾳρασκ. 
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xal δι᾿ ἄλλην αἰτίαν ὅπλα παρασκευάζεσθαι, ὥστε ἐν 
χρείᾳ δοῦναι τῇ πόλει, φυλάξαι πὴν χώραν, ὁπλίσαι τοὺς 
ἀνόπλους, ἵνα πλείους ὦσιν οἱ ὁπλῖται" διὰ τοῦτο γὰρ 
καὶ μὴ ἀντιστρέφον καλεῖται τὸ κεφάλαιον, ὅτι ἐξ ἑνὸς 

συνίσταται uégovg, καὶ ἀναγχαῖόν ἐστιν, οὐ μὴν ἀντι- ὃ 
στρέφει τὸ Erspov* ὅπου δὲ ἀναχόλουθον τὸ σημεῖον, 
καὶ οὐχ ἀναγκαῖον τῷ ἐγχλήματε, ἡ πιϑανὴ ἀπολογία 
evpicxeras* οἷον avaxoAovOov τῷ τυραννεῖν ἐπιϑυμοῦντι 
τὸ δαχρύειμ". oU γὰρ πρὸς τὸν σχοπὸν τἀλδάκρυα συμ» 
βάλλεται" ἰστέον δὲ ὡρ γίνεται ἡ τῳϑανὴ ἀπολογία καὶ 19 
ἐχ τῆς τοῦ. ἀνευϑύνου ἀντεισαγωγῆς ἐνίοτε᾽ οἷον ἐψη- 
φίσατο ὃ δῆμος τῷ φεύγοντι πένητι κάϑοδον, ἀντειπὼν 
ὁ πλούσιος ἡττήϑη, κατιὼν ὃ πένης ἄνηρηται *? χαὶ 

 xptverat 6 πλούσιος φόνου" ἐνταῦϑα τῇ ἀντεισαγωγῇ 
τοῦ ἀνευϑύνου γρήσεται ^* ὁ πλούσιος, ὅτι εἴπερ ἐβου- 15 
λόμην ἀπαχτεῖναι τὸν πένητα, αὐτὸς μὲν σιωπὴν Tyov, 
ἕτερον δὲ ἀντειπεῖν ἔπειϑον, "Ev τοῖς τοιούτοις τὰ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 'H προσθϑήχη χαλῶς, oU 
γὰρ ἀεὶ ὁριστικῶς ἐξετασϑήσεται ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζο- 

μένου μειρεκίου" ἀλλὰ γνωστέον, ὡς ὅτ᾽ ἂν τὸ σημεῖον 20 
-διαβεβλημένον τυγχάνῃ "καὶ βαρῇ τὸν χρενόμενον, τότε 
ὁριχῶς ἐξετασϑήσεται" τὸ 'δὲ λεγόμένον. τοιοῦτόν ἐστιν, 
et 3 y. - , 3 ὃ , o» λ € 4i 

ΒΝ OTt OU ,pBovo TG σημείῳ α΄ποὐῦειχνυναςξφ τὸ eyx 3Huc Oo -“- 

διωχων ἀρχεσϑήσεται, ἀλλὰ xol αὐτὸ τὸ σημεῖον xc. 
ἑαυτὸ ὡς ἔγκλημα ὁριεῖταε ὃ κατήγορος" τὸ δὲ ἔστιν 95 
4f ⸗ 3 "! QS 4 ⁊ [4 € , 

. 0t8, προδσέϑηχεν ἀσφαλὼς δία TO μὴ navra Ouotog 
35 «f » » 

τὰ σημεῖα ἐσχύεξεν" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν βαρῇ τὸν κρινόμενον» 
τότε ὡς ὁριστικὴν ἐπὶ τοιούτων τὴν χατασχευὴν ποιη- 

σόμεϑα, ὥσπερ ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ μειραχίου" ἐν τούτῳ 

γὰρ ὃ κατήγορος πολλὴν ἔὄγων τῶν σημξίων τὴν ἰσχὺν 50 
οὐ μόνον εἶναι σημεῖα τοῦ πορνεύεσϑαι λέγει, ἀλλὰ καὶ 

40 ἀνήφηται Ald. om. 41 Ald. χρήσητα. 42 Ald, ó om. 
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αὐτὸ xc" ἑαυτὸ δρεεῖται πορνεὔειν εἶναι -τὸ Χαλλωπί- 
Lean, νέον οὕτω καὶ τὰ γυναικῶν ἐπιτηδεύοντα, à ἄχρι- 
βῶς οὖν τὸ βιαίως “-προσέϑηκεν, οὐ γὰρτὔντως 55 ταὐτὸν 
τὸ χαλλωπίζεσθαυ tQ: πορνεύειν ἐπιδεῖξαι πρόχειται" ἀλλ᾽ 

ὃ ix περιουσίαφ᾽ χαὶ ὑπερβολῆς ὡς ὄφαμεν παραλαμβᾶνε- 
ται". OTt οὔπω χαλλωπίξεταν xmi πεπόρνευται" διὸ καὶ 
βιαίως εἶπεν" φύσεο γὰρ μιέρος ἀδεκήματος καὶ. ὑπαίτιον 
τὸ γινόμενον" οὐχ αὐτὸ δὲ xa" αὐτὸ ἔγχλημας 9 γὰρ 
ἂν ὅρος ἣν, οὐχ ὅτι στοχασμόρ" τοιοῦτο᾽ καὶ τὸ τοῦ 

10 Vavuviou τοῦ Μηδικὴν ἐσθῆτα φοροῦντος καὶ xewo- 
μένου μηδισμοῦ, σημεῖον χαχεῖ ἡ ἐσθής" ὑπαύῤειον, οὐχ 

ἔγχλημα za ἑαυτό' τινὲς δὲ ἀπατηϑέντες "ἐνόμεσαν δρι- 

κὸν τὸ ζήτημα" ἱστέον, δὲ Ort τὸ μὴ ἀντίστροφον τοῦτο 
διαλεχτιχὸν ϑεωρημά ἐστι, xei τάξιν πληροῦ πιϑανῆς 

45 ἀπολογίας παρὰ τοῖς ῥήτορσιν" καλεῖ δὲ αὐτὸ ὁ dou- 

στοτέλης παρεπόμενον" ἔστι δὲ τοιοῦτον, Or ἂν ταῖς 

προτάσεσι καὶ χατασχευαῖς. ἡ -ἀντιτροφὴ μὴ συμφωνῇ" 
οἷον ἄνϑρωπος ζῶον" ἀλλὰ νῦν xci ἵππος ζῶον. ταῦτα 
ἀχόλουϑα" ἡ δὲ ἀναστροφὴ οὐκέτε συμφωνεῖν ιἔστε δὲ ἡ 

20 ἀναστδοφή" οὐχοῦν xoci ὁ ἄνϑρωπος ἵππος" καὶ πάλιν 
ἀλεκτρυὼν δίπουν" ἄνϑρωπος δίπουν, ἀλεχερυὼν ἄρα 
ἄνϑρωπος" τὶ δὲ διαφέρει παρά τὸ διαλεχτιχοῖς τὸ ἂν- 

τίστροφον καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορος ξητητέον" ὅστε μὲν οὖν 
“παρὰ διαλεχτικοῖς. τεχμήριον ἀληϑὲς ἕν πρὸς €v συγχεί- 

15 μενον πάντως καὶ ἀντιστρέφει" ** τὸ δὲ παρὰ Toig ῥή- 
τορσιν Οὐχ ἀληϑείας, ἀλλὰ πιϑανότητος ἐχόμενον" οὔτε 
γὰρ ἀντιστρέφει, οὔτε ἕν ̂ * πρὸς ἕν ἐστιν, ἀλλὰ ὃν πρὸς 
πλείονα τέταχται, οἷον τεχμήριόν ἐστι τοῦτο, εἰ τέτοχε γάλα 
ἔγει, xal ἀντισερέφεε, εἰ γάλα ἔχει, τέτοχεν᾽ τὸ δὲ παρὰ. 

50 τοῖς ῥήτορσι σημϑῖόν ἐστιν" εὕρηται χιλίας πανοπλίας ἔχων 

43 Ald, ὄντος τ, τὸ καλλωπίζεσϑε τὸ πορν. 44. Ald. àvr-.— 

στρέφειν. 45 οὔτε ἕν πρὸς ἕν ἐστιν — ---. --- καὶ ἀντιστρέφει 
Ald. om. E ) 
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Teoueañe xal xgivaras τυραννίδος ἐπιϑέσεως" πιϑανῶν 
μὰν χαὶ εἰχὸς, οὐ μὴν πάντως καὶ ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον" 

ἀναγχαῖον μὲν γὰρ τῷ 46 ξὐραννεῖν βουλομένῳ τὰ ὅπλα 

παρασχευάζεσϑαι ο'οὗ μὴν πάντως ὃ τὰ ὅπλα | παρασκευα- 

σάμενος τυραννίδι ἐπιτεϑήσεται" δυνατὸν γὰρ καὶ ἄλλου 5 
τινὸς χάριν ὅπλά παρασχευάξεσϑαι. τοῦ ἐπιδοῦναι και- 
ροῦ συμβεβηκότος τῇ πόλει, |, τοῦ φυλάξαι. τὴν χώραν, 

καὶ ὅσα. τοιαῦτα ἕτερα. Καὶ ἐρεῖ δηλαδὴ ὅσα χὰν 
τῇ μεταϑέ σει τῆς αἰτίας" οἷον ἢ μεγαλοπρεπέστε- 

᾿ ρος φανῆναι βουλόμδνος ἢ τὴν ἀπὸ φύσεως ἀμορφίαν 10 
τῷ ἐπιϑέτῳ κχάλλει 57 καλύψαι προαιρούμενος καὶ τῷ 
καλλωπισμῷ" ταῦτα γὰρ τοῦ χρώματός ἐστι" μὴ νομί- | 
σωμεν δὲ παλιλλογεῖν 7 ἀδολεσχεῖν τὸν τεχνηγράφον᾽ 

μάλιστα μὲν γὰρ ἐκεῖνο φυλαχτέον, ὅτι τοῖς ἰσχυροτά- 

τοις ἀεὶ δεῖ χρῆσϑαι τὸν δήτορα ἄλλως re xcv ἐπικρα- 
τέστερον τὸν ἀντίδιχον ϑεασῴμεϑα, ὥσπερ ἐνταῦϑα ἐπὶ 
τοῦ μειρακίου ἐναλλάξαι δεῖ τοῦ λόγου τὰ σχήματα που- 

κίλαις καὶ εὐμεταχειρίστοις χρωμένους ταῖς ἀφορμαῖς, 

ὥσπερ Ü Δημοσϑένης εἴωϑε πορεῖν, καινίζων ἀεὶ τὸν 

λόγον τοῖς τῆς ἀπαγγελίας σχήμασιν. 

15 

20 

Ἢ κοινὴ ποιότης ol iniloyol εἶσι καὶ αἵ δρυτερολογίαι" γίνονται 

δὲ év παντὶ ζητήματι, οὐκ ἐν στοχασμῷ μόνον" ὑπὸ μὲν τῶν κατη- 

γόρων τοπικῶς μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρεχόντων Ἰοῦ ἐγκλήματος" 
οἷον κατὰ τυράννου ἢ πόρνου, ἢ 0 τι ἂν ἢ τὸ ἔγκλημα" καὶ ἐπανα- 

κεφαλαιουμένων γε. ἕκαστοι τῶν ἐπικαίρων" ὡς ὃ Δημοσθένης" οἷον ἃ 5 
συλλογίσασϑαε: δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα, ἀπέδειξα μηδὲν ἀλη- 
ϑὲς ἀπηγγολκύτα, Ὁ καὶ τὰ ἔδης". ὑπὸ δὲ τῶν φευγόντων, ἀναχεφα- 

λαιδυμένωκ μὲν͵ ὁμοίως. τοῖς ἄλλοις" oUy ὁμοίως δὲ χρωμένων" ἀλλ᾽ 
ἐλεεινολογουμέγων τὰ καὶ πάϑη κινούντων" ' ἐγταῦϑα καὶ παραγωγαὶ. 
χρήσιμοι τῶν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ φίλων, καὶ oca τοιαῦτα, ἃ 30 

6 κατήγορος ἄναιρήσει δηλαδὴ τῷ συμφέροντι" κοινὰ δὲ ἀμφοῖν τὰ 

46 Ald. τὸ. et ]. 4. παρασκευάζεται, scripsi — oda. 47 

Ald. κάλει. 1 Ald. ἀπαγγελκότα. 
V 

! 
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πελικὰ λιγόμεγα κεφάλαια ἐνταῦϑα, 19: νύμιμσν, τὸ δίκαιον, τὸ 
συμφέρον, τὸ δυνατὸν, τὸ ἔνδοξον" ὅλως ts οἱ ἐπίλογοι. λαμβάνον- 
ται. μὲν ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ τὰ προοίμια καὶ ἰσχύουσί ys τὰ αὐτά" πά- 

ϑους γὰρ ψυχῆς ἕνεκα εἰσάγεται. ἄμφω" otov, φύβου, ἢ ὀργῆς, ἤ 
5 ἐλέον, ἢ φϑόνου, ἢ τινος τοιρύτου" διαφέρει δὲ ἀλλήλων τῷ τὰ μὲν 

σροοΐμια παρασκευάζειν πρὸς τὸ δέξασθαι 3 5 ἢ ἀποϑέσϑαι τόδε τι 

πάϑος τῆς ψυχῆς" τοὺς δὲ ἐπιλόγους 5 αὔξειν ἢ μειαῦν διὰ τῶν 

κεφαλαίων" τότε ἤδη τελέως ἐξαίρειν " καὶ ἔτι ἐν τούτῳ διαφέρουσιν 

οἵ ἐπίλογοι καὶ τὰ προοίμια, τῷ τοὺς ἐπιλόγους λελῦσϑαϊ τε ἤδη 

40 καὶ κατὰ τὸν ῥυϑμὸν, xol ἐπιπλεῖδν ἕκαστον προάγεσθαι τῶν εὗ-- 

φιαχομένων᾽ ἀλλὰ μὴ διὰ βραχέων, ὡς ἐν τοῖς προοιμέοις" ἄκρι- 

βέστερον δὲ ἐν τῷ περὶ προφιμίου λελέξεται ταῦτα. 

100 ΣΣυριανοῦ. ΜΚατεχρήσατο ᾿εἰπὼν δευτερολογίαι" ἡ 
^ γὰρ δευτερηλογία. λέγεται, ὅτ᾽ ἄν τις ἐπὶ ἤδη λεγομένῳ 
15 λόγῳ ἕτερον ἐπεισφέρῃ. λόγον" ὃ δὲ δευτερολογίαι ἐχά- 
..Ae0e τὴν τῶν αὐτῶν ἀνακεφαλαίωσιν xc" ἕνα ᾿λόγον 

παρέχουσαν, ὠνόμασται δὲ χοινὴ παιότης, διότι χοινόν 
darw ἀμφοτέρων 4 τῶν μερῶν τὸ xepaÀoiov, ἑχατέρου 
τῶν ἀγωνιζομένων τὴν οἰχείαν ποιότητα πρὸς τῷ πέρατι 

20 τοῦ λόγου συνιστῶντος". καὶ τῶν πλατέως δι᾽ ὅλου τοῦ 
λόγου κατασχευασϑέντων ὡς ᾿'χαλῶν ἢ δικαίων ἢ Ovu- 

φερόντων σύντομον ὑπόμνησιν ποιουμένου" διαιρεῖται δὲ 
7 ἢ κοινὴ ποιότης εἴς τὸ 5 πραγματιχὸν χαὶ παϑητιχόν" 
xoi αὖϑις τὸ μὲν πραχματιχὸν διὰ δύο τούτων ἐργασό- 

45 μεϑα τόπων, ἐπανόδου xal ἀνακεφαλαιώσεως" ἢ γὰρ 

ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὸ τέλος τῶν προεερημένων πραγμά- 
4» ἁπάντων ποιούμεϑα τὴν ὕὅπόμνησιν, καὶ χαλεῖται ὃ 
ἀνακεφαλαίωσι5" ἢ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ᾿ 
ἐπάνιμεν, καλοῦντες αὐτὸ ἐπανοδον" παράδειγιια τοῦ 

80 μὲν προτέρου Δημοσθένης ἐν τῷ παραπρεσβείας" ἐν οἷς 

3 Ald. δείξδασϑαι, scripsi δέξασϑαι, δ Ald. εἰ. et 1. 19. ἐπὶ- 

σφέρει. 4 Ven. τῶν μερῶν ἀμφ. omisso τὸ κεφάλαιον. — l. sqq. 

Ald. τὴν οἰκίαν. 5 Ven. re τὸ πραγμ. καὶ 10. Θ᾽ Ven. χαλεῖ- 

ται τοῦτο. " ) 
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φησιν, συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα ἐξ 
ἀρχῆς" ἐπέδειξα οὐδὲν ἀληϑὲρ ἀπηγγελχότα ἀλλὰ ̓φε- 
γακίσαντα ὑμᾶς" 7: οὔχοῦν ταῦτα ὑπεαχόμην ἐν ἀρχῇ, 
ταῦτα ὑπέδειξα" ιτῆς δὲ ἐπανόδου * παράδειγμα περὶ 
τοῦ. Πώλου " ἐραστοῦ διεξιὼν Πλάτων ἡμῖν ἐν Φαίδρῳ ὁ 
παρέχετας λέγων" φυγὰς δὴ γίνεται ἐκ τούτων xol ἀπίε- 
στερηχὼς ὑπ᾽ ἀνάγκης ὁ πρὶν ἐραστὴς, Ὀστράκου μετα- 
πεσόντος, levat φυγῇ μεταβαλὼν, ὁ δὲ ἀναγχάζεται διώ- 
xs» ἀνόητος ἂν ἀγαναχεῶν xoi ἐπὶιϑειάζων" ἡγνοηκὼς 
τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐκ ἄρα ποτὲ ἔδει ἔρωτι xal ὑπ᾽ 10 
ἀνάγκης κατεχομένῳ χαρίζεσθαι ἀνοήτωρ᾽ ᾿ ἀλλὰ πολὺ 
μᾶλλον μὴ ἐρῶντι καὶ νοῦν *? ἔχοντι" εἰ δὲ μὴ ἀναγκαῖον 
εἶναι ἐχδοῦναι αὐτὸν ἀπίστῳ, δυσχόλῳ, φϑονερῷ, βλα- 
βερῷ μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώ- 
μῶτος ἕξιν" πολὺ δὲ “βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 15 
παίδευσιν" τὸ μὲν οὖν πραγματικὸν οὕτως μεταχειρισό- 
μεϑα, συντομωτέραν ὑπόμνησιν τῶν πλατέως εἰρημένων 

ἐν τῷ λόγῳ ποιούμδνοι". τὸ δὲ παϑητικὸν ὑπὸ μὲν τοῦ 

χατηγόρου διὰ καταδρομῆς πληρωϑήσεται πρὸς δργὴν᾽ 
κινοῦντος τοὺρ δικαστάς" ὑπὸ δὲ τοῦ φεύγοντοῤ διδλεει.- 20 

γολογῶν προαχϑήσεται" ἔνϑα δὴ xol παραγωγαὶ yvyct- 

κῶν τε. xci παίδων χρήσιμοι καὶ φίλων" πολλοὶ γοῦν 

7 Ald. φαινακίσαντα ὗ. tum. Ven. addit: μάρτυσε τοῖς γε. 

γενημένοις, αὐτοῖς où λόγοις χρώμενος" s "ἐπέδειξα ᾿ aizla»ytyevnus- 

γὴν τοῦ μὴ ϑίλειν ὑμᾶς duou ἀκοῦσαι τἀἄληϑη ταῖς ὑποσχέσεσι LE 

καὶ τοῖς ἐπαγγέλμασι τοῖς "rovrov παταληφϑέντας" καὶ πάγτα 

τοὐναντία συρβονλεύσάριος ἢ ἔδεε" καὶ τῇ μὲν τῶν συμμάχων à ἄνται» 
πύντα εἰρήκῃ , τῇ δὲ Φιλοκράτους συναγορεύσαντα, τοὺς χρόνους 

κατατρίψαντα, ἵνα μήδ᾽ εἰ βούλσισϑε δύνησϑε ἐξελϑεῖν εἰς Φωκέας, 

καὶ ἄλλα ἐπὶ τῆς ἐπιδημίας πολλὰ εἰργασμένον, προδεδωχύτα, L7 

πρακότα πάντα, δῶρα ἔχοντα; οὐδὲν ἐλλελοιπότα μοχϑηρίᾳς" oU 
xov» ταῦτα ὑπεσχόμην ἐν ἀρχὴν ταὐταὑπέδεις spa. pes. λ. 8 Ald, 
ἀπανόδου.. 9 Ven. πολλοῦ, — 19AÀld, v, Ὁ ; 

i] 
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ἡττώμενοι Teig δικαιολογίαις, τοσοῦτον iy τῇ τοῦ ἐλέου 
διεξόδω χεκινήχασι' πᾶϑος, τοῖς ἀκρϑωμένοις ὡς τὴν vi- 

κῶσαν ἀπενέγκασθαι" καὶ TOUTOUA μαρτύριον. “ὙὙπερίδης 
ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης τῆς ἑταίρας λόγῳ ἐλεδινολογίαρ τε 

5 πλήϑει xol τῇ περιῤῥήξει 15 τῆς. ἐσθῆτος διασώσας ἐκ 
τῆς Εὐϑίου κατηγορίας τὴν ἄνϑρωπον" ἐπὶ. δὲ τῷ πα- 
ϑητιχῷ τοῖς τελικοῖς ἄμφω χρήσονται κεφαλαίοως, νομί- 
pq, δικαίῳ, δυνατῷ, 1} συμφέροντι, ἐνδόξῳ " xoi σκιαϑό- 

. λου, ὥσπερ ?? Ἑρμογένης gia, λαμβάνονται μὲν οἱ ἐπί. 
10 Aoyos, ϑεν ** xol τὰ ngooipur, καὶ ἰσχύουσί. (ya τὰ av- 

τό’ πάϑους γὰρ ψυχῆς ἄμφω κενητικά, εὐνοίας, μέσους, 

φόβου, ὀργῆς, ἐλέου, φϑόνου, 7 τινος τοϊόύτοιυ". δια- 

φέρουσι δὲ ἀλλήλων τῇ τε 15 vafe, καὶ τῇ ἐννοίᾳ καὶ ᾿ 
τῇ φράσει" τὰ μὲν γὰρ τὴν πρώτην τοῦς. λόγου κατ- 

45 ἐχει τάξιν, καὶ σπερματιχωτέραιξ χ χρώμενα ταῖς- ἐννοίαις 
τοῖς tt σχοινοτενέσι 17 χαλουμένοες χαίρουσι τῶν χώλων . 
xol τοῖς βεβηκόσει τῶν ῥυϑμῶν" οἱ δὲ ἐπίλογοι τῷ τε 
λόγῳ παντὶ ἐπάγονται ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, καὶ τὰς 
ἐγνοίας ἐφ᾽ ὅσον ἂν ἐθέλωσιν πλατύνοντες, τοῖς ἀσυν- 

40 δέτοις καὶ χομματικχωτέροις “χαίρουσε τῶν κώλων καὶ 
- τοῖς λελυμένοις τῶν ῥυϑμῶν. 

Σ ωπάτρο v. ᾿Ἐνταῦϑα περὶ ὅλων τῶν ἐπιλόγων ὃ 
τεχνικὸς διαλαμβάνει xot φησιν ὡς τὰ τελικὰ κεφάλαια. 
τῶν ἐπιλόγων εἰσὶν, ἅπερ οὕτως ὠγόμασταε, ἐπειδὴ ἕκα- 

25 στὸν αὐτῶν τέλος ἐπιϑεῖναι δύναται τῷ λόγῳ᾽ ὅϑεν οὐδὲ 

170 ἀναγχαίως ἐν πᾶσιν ἐμπίπτειν" ἰστέον δὲ, ὅτε ταῦτα οὐ» 
δὲ χεράλαια τινες ἀξιοῦσε χαλεῖν ἀλλ᾽ ἐνθυαήματα,, ἐκ 
τῆς Δημοσϑενικῆς δεινότητος χαὶ περιουσίας ἐφευρημέ- 

ya, ἄλλοι δέ φασιν ὡς χεφάλαιά εἰσιν οὐκ ἐνθυμήμα- 

au Ald. περιρήξ εὖ τἧς αἰσϑήτως. 12 Ven. συμφέροντε, 

δυνατῷ. 48 Vén. ὥσπερ καί. 44 Vem. ὄϑενπερ: ᾿ 15' τὲ 
Ven. om, 46 Ven. κατέχει τοῦ À. τὸ 47 Ald. oxuoreréot. 

«- 
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ta^ oV γὰρ ἀπὸ τῆς TOU ῥήτορός ἔστι δυνάμεως fo. 
ἀγόμενα. , ἀλλ᾽ ἀναγκαίωρ παραλωμβανόμενα ἐν τοῖς ἐπι- 
λόγοις ὑπὸ πάντων καὶ τεχνιχῆς ἐχόμενα ἀπαραιτήτου 

ἀκρεβείας." οὗ δὲ ἐπίλογοι μὲν τοῦ λόγου τυγχάνουσιν" | 
ὡς γὰρ πολλάκις ἀκηκόαμεν ὁ λόγος ἀπ᾿ ἀρχῆς διήρηται, 5 
προοιμίῳ, “τροχακαστᾷσει, , παρῆχβάσει, ἐπιλόγοις, oi; αὖ- 

τοὶ δὲ. καὶ οὗτοι, χαὶ ὡς χεφάλαιον τῆς ὕλης λαμβά- 
ψόντωι στάσεως, καὶ δεῖ οὕτω νοῆσαι τὸ T- xou) σοι- 

ὅτης ἡ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις συμβαίνουσα γίνεαϑαι, ὃ χοι- 
γός ἐστε τόπος" μετὰ γὰῤ τὸ ἀγωνίσασϑαι καὶ δεῖξαι 40 
ὑπεύϑυνον τῷ ἐγχλήματε τὸν κατηγορούμενον, τότε καὶ 
τὸν κοινὸν τόπον παραληψόμεϑα, καταφορὰν ἐμποιοῦν. 
τες τῷ λόγῳ 18. oy τὸν κατηγορούμενον δὲ μόνον ὑπο- 
βάλλσμον τῷ λόγῳ, ὡλλὰ καὶ πάντας ὅσοις τὰ ὅμοια δέ» 

ὅρασται χαϑολικῶς κατασχευάζοντερ, τὴν᾽ καταδρομήν" 15 
ὥσπερ καὶ Δημοσθένης" Tovtov: yàp ἀρχόμενος τοῦ χε- 

φαλαίου καϑολικῶς ἐπεχείρησεν οὕτως" εἰπών" πονηρὸν, - 
ὦ Ot, πονηρὸν ὁ συχοφάντης xol τὰ ἑξῆς" μετὰ δὲ 

τὴν χοινὴν ποιότητα διχιρήσομεν τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιλό- 
γῶν &g δύο, εἴς τὸ πράγματα καὶ πάϑη" καὶ τὰ μὲν 29 
πράγματα ἔχει τὴν ἀνακεφραλαίωσιν, ἥντινα ληψόμεθα 
OUy ὡς ἔτυχεν οὐδὲ πάντων ὁμοῦ τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσιν, 

ἀλλὰ τῶν ἐπιχαίρων, καὶ ἐξ ὧν ἐσχύομεν" ὥσπερ ὃ An- 
μοσθένης πανταχοῦ" ἐν μὲν τῷ «κατὰ “Αριστοχράτους 
ἐπειδὴ τῷ νομίμῳ ἴσχυεν, ἐξ αὐτοῦ μάλιστις, τὴν ἀνᾳ- 38 
κεφραλαίωσιν ἐποιήσατο" ιὲν δὲ τῷ περὶ τοῦ σταφάνους 
ἀπὸ τοῦ διχοίου" τούτῳ γὰρ ἔῤῥωτο" ἐν μὲν. γὰρ ταῖς 
ἀγῶσιν ἀνώγκχη “πολλάκις xal οἷς οὐ λίαν. εἰσχυριξόμεδα, 

εἷς τὸν "λόγον παραλαμβάνειν" ἵνα μή. τε τούτων mepo- | 
ραϑὲν' etu τὴν διάνοϊαν τῶν δικαζόντων" λαταλαβὺν 13 56 

ὕποπτον τὸν λόγον ἐργάσηται' xal διὼ τοῦτο ἧττον͵ wyv- 
ρόν". ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων ἐστὶν 

18 Ald, τῶν λόγων. Par. τῷ λόγῳ. 49' All, καταλαβών». 
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ἀναχεφαλαίωσις, οὗ δεῖ τῶν ἀσθενεστέρων μεμνῆσθαι" 
οὕτω μὲν οὖν ὁ κατήγορος ἀνακειαλαιώσεται" χρήσεται 
μέντοι καὶ ὃ φεύγων πρὸς. τὸ λυσιτελοῦν αἰτῷ τὸ κε- 
φάλαιον ἐργαζόμενος, πρὸς τοῦτο ὃ κατήγορος οὐχ ἀ- 

n πορήσδε λέγων" δίδωσι γὰρ αὑτῷ sig τὴν ἐκβολὴν. τοῦ 

|, ov τὰ τελικὰ χκεράλαια 7 τέχνη: χαὶ τούτων παρα- 

δείγματα παρὰ τῷ δΔημοσϑένει" ἐν γὰρ 'τῷ κατὰ Μειδίου 
μέλλοντος ἐχείνου τοὺς παῖδας ἀναβιβάζειν xai mau 
στάνειν Toig διχασταῖς , 0 4ημοσϑένης ἀντέταξε τοὺς 

40 νόμους τοῖς παισὶν εἰπών" OT ἂν δ᾽ ovrog - -κλαύσηταε 

καὶ τοὺς παῖδας παράξῃ, ἐμὲ νομίζετε τοὺς νόμους ἔχον- 

τα παρεστάναι τῷ βήματι" τῷ δὲ δικαίῳ ovrog" οὐδεὶς 
ἄξιος ἐλέου τυχεῖν τῶν μηδένα ἐλεούντων" τῷ «δὲ ἐνδόξῳ 

οὕτως" ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας εἰσῆξεν ἡϑοποίζων, ἐν 

45 7 ποποίηχδ λογιζομένους τοὺς ἕλληνας, Φιλοχράτην, 

Aioxivnv, καὶ éavrov* τί μὲν Aioxiun καὶ Φιλοχρατὴς 

ἐπρέσβευσαν, τὶ; δὲ Δημοσθένης, καὶ τὴν noh» τῶμ 
"Αϑηναίων ἐπὶ τούτοις χρίνουσαν᾽ καὶ δι᾽ ἁπάντων ἁπλῶς 
δείκνυσιν, ὅτι δόξαν φέρει τῇ πόλει τὸ κατωψηφίσασϑαι 

20 τῶν πρέσβεων" τῷ δὲ αυμφέροντι οὕτως ἐξέβαλεν εἰπὼν, 
ὅτι εἰ τούτου χαταψηφίσεσθϑε, οὐδεὶς ἕτερος προδώσει 
τὴν noAw^ ἀλλ᾽ οὐδὲ (θίλιππος ἀνέξεται τοῦ λοιποῦ χρή- 
ματα δοῦναι, ἐφ᾽ οἷς σύνοιδεν οὐδὲν ὠφελούμενος " 
καὶ φαβήσει δὲ ὁ ῥήτωρ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι σωϑεὶς 

235 πράξεε τὰ χαλεπώτερα" γίνεται δὲ. καὶ δι᾿ αὐτῶν τού- 
των πολλάχες͵ ἡ τοῦ ἐλέου διῳγωγή᾽ δίκαιον τοὺς Gv. 
χοῦντας οἰχεείρειν, καὶ ἐν tq κατὰ ̓ Αριστοχράτους φη- 

σὶν, ὅτι νόμος φιλάνϑρωπος ὧν οὐκ ἐπετίϑεται. xoig. ἀτυ- 
χήμασι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ μετρίως xaJ" ὅσον X6 τὰς 

- B0 συμφορὰς φἠταῖᾳ- ἐτιχουφίζειν, xol ἐπὶ τῶν λοιμῶν ὁμοί- 
ὡς εὕροις 1? ἂν «τὰ ἐπιχειρήματα. ἶ 

20 .Α]α, 'duget.; 
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Μαρκελλίνου. Καινοπρεπῶς αὐτὸ εἶπεν oU γὰρ 
qj ποιύτης. οἱ ἐπίλογόἑ εἰσιν, ἀλλ᾽ ἡ ποιότης τῶν ἐπιλό- 171 
γων ἐστί" τὸ περιεχόμενον οὖν εἶπεν ἀντὶ τοῦ περιέχοντος" 
ἔδειξε δὲ ὡς τοῦτο τὸ μέρος οὐκ ἔστι χεφράλαιον" εἶπεν 
γὰρ, εἰ ἐπίλογοί εἰσιν, αὑτὴν δὲ τὴν ποιότητα ἐπίλογον 5 
ἐχάλεσεν ἴσως διὰ τὴν αὔξησιν" χοινὴν “5 δὲ τὴν μὴ τῶν 
ὠὁρισμένων καὶ xvgiov προσώπων οἷον ᾿Δλχιβιάδου, Πε- 
ῥικλέους ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τοῦ χοινοῦ τόπου, ἀορίστως αὖ- 
ξόντων. ἡμῶν τὸ προχείμενον χατὰ τυράννου παντὸς 

7j ἀνδροφόνου, ἢ ὃ τὸ πρόβλημα βούλεται" ἐχτίϑεται δὲ 10 

ἐν αὐτῇ, τίνα μὲν ἴδια τοῦ κατηγόρου, τίνα δὲ τοῦ φεύ- 

yovrog, τίνα δὲ ἀμφοῖν" διαιροῦνται δὲ οἱ ἐπίλογοι δι» 
χῇ᾽ τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι πρακτικὸν, τὸ δὲ παϑητικόν" 
πραχτικὸν μὲν τὸ ἐν ταῖς ἀνακεφαλαιώσεσι, παϑητιχὸν 

δὲ τὸ ἐν ταῖς ἐλεεινολογίαις" τὸ μὲν οὖν moaxtixóv τῶν 16 
᾿ἐπιλόγων κοινὸν ?* ἀμφοτέρων" ὃ μὲν γὰρ εἰς ὀργὴν 
ἐκκαλεῖταε, O δὲ πειρᾶται τῆς ὀργῆς παραλῦσαι τοὺς δι- 

καστὰς διὰ τῶν πράξεων ὑμοίως ἢ τῶν βεβιωμένων,ἨἩ . 

τὸ δὲ πρὸς ἔλεον παϑητιχόν ἐστε τοῦ φεύγοντος" ἄλλον 
δὲ οὕτω" τὸ πραχτιχόν φησι διαιρεῖται εἰς τὰς ἀνακε- 20 
φαλαιώσεις καὶ δευτερολογίας xol xatadooucg" τὸ δὲ 

παϑητιχὸν εἰς οἴκτους, καὶ γυναίων καὶ παίδων παρα- 

γωγὰς, καὶ ἐλέου ἐκβολὴν" ταῖς; μὲν οὖν ἀναχεφαλαιώ- 

σεσιν ἀμφότεροι γρῶνται ὑπομιμνήσχοντες τῶν ἐπικαί- 
ρων, οὐ πάντων ἀδιαχρίτως ἀλλὰ τῶν ἰσχυροτέρων" ταῖς 25 
δὲ ἐλεεινολογίαις ὁ φείγων. Καὶ αἱ δευτερολογίαε. 
Δοκεῖ παράδοξον τὸ λεγόμενον" εἶδας γὰρ ὑποϑέσεώς 
ὄστιν ὁ τοιοῦτος λόγος" ὥσπερ ὃ κατὰ ᾿Ανδροτίωνος λαὶ 

ὃ πρὸς ““επτίνην᾽ ἀλλὰ λέγομεν ὅτι τὴν ἀνακεφαλαίω- 

OW οὕτως ὠνόμασε, παρὰ TO, τὰ αὐτὰ λέγειν δεύτερον . 80 
Γίνονται δὲ ἐν παντὶ ζητήματι. Καλῶς προ- 
ὁλαβε τὸ ἀντιπίπτον" κοινὸν γὰρ τοῦτο τὸ μέρος" λέγω 

- 

20* Ald. χοινὴ, scripsi χκοιγήν.Ό — 31 Ald. κοινῶν. 
Rhetor. IV. ! 27 
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δὲ οἵ ἐπίλογοι πάσης στάσεως" πρῶτον μὲν οὖν εἶπεν, 

τί ἐστε χοινὴ ποιότης, ὅτι ἐπίλογοι" δεύτερον, OTt XOL- 

vov ἐστι πασῶν τῶν στάσεων" τρίτον, πῶς ἂν τις «αὐτὸ 

μεϑοδεύσειεν, ὑποτίϑεται" ἰστέον οὖν ὡς δευτερολογίαν 
5 εἶπεν οὐ χυρίως" δευτερολογίαν γὰρ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ 
τοὺς δευτέρους λόγους, ἑτέρων προσειπόντων τὰς πρω- 

τολογίας" ἴσως ἐπειδὴ καὶ δευτερολογίαι λόγον εἰσὶν ἐστι-- 

λογικώτεροι. ὑπὸ μὲν τῶν χατηγόρων τοπικῶς" 
Τοπικῶς λέγει κατὰ κοινὸν τόπον καταφορὰν ποιουμέ- 

40 νων τῶν λεγόντων καὶ καταδρομῇ κεχρημένων πρὸς τὸ 

ὑποκείμενον, εἴτε κατὰ τυράννου , εἴτε κατὰ ἀνδροφόνου, 
ἢ ὕπερ ἂν ἢ ] τὸ προχείμενον, , ἐπειδὴ μετὰ τὰς ἀποδοί- 
ἕξεις καὶ τοὺς ἀγῶνας οὐ μόνον ἐν στοχασμῷ διαιρῶν 

πᾶσαν τῆς κοινῆς ποιότητος τὴν διδασχαλίαν ἐχτίϑεται" 
45 χρήσονται τοίνυν, ὡς ἔφημεν, ταῖς ἀνακεφραλαιώσεσιν ἀμ- 

φότεροι ὑπομιμνήσκοντες τῶν ἐπικαίρων, οὐ πάντων ἀ- 
διαχρίτως" μάλιστα γὰρ τοῦ ἐπιστήμονος ἔψγον τὸ τοῖς 
ἐσχυροτέροις ἐμμεῖναι, ὥσπερ ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ τοῦ 
στεφάνου, τοῦ μὲν νομίμου ἐπίτηδες ἐπιλαϑόμενος, σα- 

20 ϑρότερον γὰρ ἣν αὐτῷ, τῷ δὲ δικαίῳ διὰ παντὸς τοῦ 

λόγου χρησάμενος καὶ συνεχῶς ὑπομιμνήσχων τοὺς δὲ»- 

χάζοντας᾽ OV μὴν τὸὐνχαὐτὸν τρόπον ἀμφότεροι ἀνακε- 
φαλαιώσονται, ἀλλ᾽ ὁ μὲν χατήγορος αὐξήσει καὶ τοπι- 

χῶς καταδραμεῖται μετὰ τὰς ἀποδείξεις, εἰκότως" ἀχό- 
35 λουϑὸν γὰρ xal τεχνιχὸν μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρέ- 

gen, ὅτε καιρὸν ἔχουσιν αἱ διαβολαί" τὸ μὲν γὰρ πρὸ 
τὼν ἐλέγχων καὶ τῶν ἀποδείξεων κατατρέχειν ψιλὴν εἴ. 
ποι τις εἶναι διαβολήν" τὸ δὲ μετὰ τοὺς ἐλέγχους óua- 

βαλεῖν πιστὸν εἶναι δοκεῖ xol εὔλογον, καὶ τὸν διχα- 
80 στὴν πρὸς ὀργὴν ἐχχαλούμενον" καταδραμεῖται δὲ οὗ 

μόνον ᾿Δλχιβιαδου φεύγοντος ἢ Θεμειστοχλέονο «ἢ ὅπερ 
ἂν ἢ τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ χοινὸς πρὸς τὸ ἔγκλημα, ἢ 
χατὰ τυράννου παντὸς, ἢ κατὰ προδότου, ἢ εἴ τι ἂν ἢ 
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τὸ ὑποκείμενον" ὁ μὲν οὖν χατήγορος οὕτως ἀναχεφα- 
λαιώσεται, ὁ δὲ φεύγων ὑπομιμνήσκει μὲν xoi αὐτὸς τῶν 
ἐπιχαίρων, ὡς προείρηται" ὑφειμένῳ δὲ τῷ ἤϑει τὸν Ào- 172 
γον ποιήσεται τὸν τόνον ἐχβαλὼν καὶ ἐλεδινολογισάμε- 

vog χαὶ πρὸς oixrov τὸν ̓ διχαστὴν ἐκκαλούμενος 22. ἱὲν- δ 
ταῦϑα φησι καὶ παίδων παραγωγαὶ χρήσιμοι, καὶ τὰ 
τῶν γυναικῶν δάχρυα, καὶ ὅλως ὅσα πρὸς ἐλδεινολο- 
γίαν ἐπιτήδεια " noctes γυναιχῶν καὶ παίδων ὀρφανίαε 
καὶ ἀνατυπώσεις 33" ταῦτα γὰρ ἱχανὰ τὴν γνώμην ἔχει 
χαλέσαε xol φιλανθρωπότερον κατασκευάσαι τὸν ἄχροα- 40 
τὴν, οὗ μὴν περιόψεται ταῦτα TG ἰσχυρὰ τοῦ φεύγον- 

τος ὃ κατήγορος" ἀλλ᾽ ἐχβαλεῖμ πειράσεται τοῖς τελιχοῖς 

χεραλαίοις χρώμενος" κοινὰ μέντοι πάλιν ἀμφοῖν τὰ τε- 
λιχὰ κεφαλαια" καὶ τῷ μὲν νομέμῳ γρήσεται ἐχβαλὼν 
τὸν ἔλεον ὃ χατήγορος, ὅτ᾽ ἂν τοὺς νόμους ἀντιτάττῃ 15 
πρὸς τὰ ταῦ φεύγοντος δαχρυα" ὡς iy τῷ κατὰ Me- 

δίου Δημοσϑένης * ἀλλ᾽ Or ἂν φησιν ἔχων τὰ παιδία 
χλαίῃ, τότε ὑμεῖς τοὺς νόμους ἔχοντά με πλησίον ἡγεῖς 

σϑε παρεστάναι" τῷ δὲ δικαίῳ ὅτ᾽ ἂν μὴ ἄξιον εἶναι 
λέγῃ τὸν οὕτω πονηρὸν φιλανθρωπίας, xal οὗ δίκαιον 49 

ἑλεῖν τοῦτον ἢ τοὺς τούτου παῖδας, ὃς ἀνηλεῶς οὕτω 

διετέθη “περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς πάλιν ὃ Δημοσθένης, ἕν 

τῷ κατὰ Μειδίου" καὶ τίς ἂν ταῦτα denota δικαίως 
ὁρῶν΄ τὰ τοῦδε οὐχ ἐλεηϑέντα" τῷ δὲ συμφέροντι, Or 
ἂν συμφέρουσαν τοῦ φεύγοντος τὴν τιμωρίαν ἐπιδείξω- 25 
μὲν" ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν λέγειν, ὅτι συμφέρει τῇ πόλδε ἢ τῷ 
διχάζοντε καταψηφίσασθαι τοῦ κρινομένου ἐξ ἀμφοτέ- 
ρων κατασχευάζοντες" τίνα μέν ἐστι δεινὰ ἀφεϑέντος 
τούτου καὶ οἷα τολμήσει διασωϑ εἰς " τοὐναντίον δὲ πό- 
σα ἀγαϑὰ χκολασϑέντος αὐτοῦ" ὅτι “παράδειγμα xal τοῖς. 30 
ἄλλοις πρὸς σωφροσύνην ἔσται ἢ τούτον τιμωρία" τοὺς 

γὰρ ἄλλους, φησὶ ?*, χωλύσει καὶ ἐπισχήσες τοῦ πονηρεύ-" 

23 Ald. ἐχκαλούμενον. 28 ἀνανατυπώσει. 484 Ald. φή- 

27 «9 
4, 



, «49 $X0414 

εσϑαι" μὴ ἁλόντος δὲ αὑτοῦ τοὐναντίον συμῥήσετάι" 

πλείους μὲν οἱ πονηροί" τὰ δὲ δικαστήρια μάταια τῶν 

νόμων ἄχυρα, τῷ δὲ ἐνδόξῳ πάλιν i ἀμφότερα, ὅτι 
ἀγαθὴν δόξαν περιποιήσεε τῇ πόλει τιμωρηϑείς" τὴν 

“δ δὲ ἐναντίαν, ἐὰν ἀποψηφίσησϑε, ἔχομεν ὁμοίως παρὰ 

TO ῥήτορι τὴν χρῆσιν" καὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς Tig ἔσται 

περὶ ὑμῶν Ó λόγος, εἰ τοῦτον ἀφήσετε 35 xol ἑξῆς" τῷ 
δὲ πρέποντι" ὅτε πρέπει τοῦ τηλικαῦτα τετολμηχότος 
καταψηφίσασθαι" δόξαν γὰρ φέρει τὸ πονηρίαν μισεῖν, 

10 xol ἀπὸ τοῦ ὁμοίου συστήσομεν, ὅτε xl ἄλλοι ἐπὶ τῷ 
αὐτῷ ἐγκλήματι τιμωρίαν ἔδοσαν" κοινὸς γὰρ πάντων 
κεφαλαίων ὁ παραδειγματικὸς τόπος ἤδη δέ ποτε xoà 
γνομοϑέτας ἢ τοὺς ἄλλους λαμπροὺς γεγονότας ἀντιτίϑη- 
σι τῷ φεύγοντι" ὥσπερ ὁ «ΑΑἐσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτη- 

45 σιφῶντος ἀντιτίϑησι Σόλωνα τὸν νομοϑέτην, xci Θε- 

μιστοκχλέα τὸν στρατηγὸν, καὶ ᾿Αριστείδην τὸν δίκαιον 
πρὸς τὴν γτοῦ ἐλέου ἐχβολήν" ἀλλὰ μὴν xoi ὃ φεύγων 
χρήσεται τοῖς τελικοῖς χεφαλαίοις ὡς προειρήχαμεν" οἷ- 
ον ὅτι καὶ οἱ νόμοι βούλονται φιλανϑρώπους εἶναι 

40 τοὺς διχάζοντας, καὶ ἀποψηφίσασϑαι" οὕτω γὰρ μᾶλ- 

λον εὔχλειαν χαρπώσονται" δίχαιον δὲ καὶ τοὺς ἀτυ- 

χοῦντας οἰκτείρειν" xal ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκράτους, οὐχ 
ἐπέϑετο τοῖς ἀτυχήμασιν, ἀλλ᾽ ἀπεχούφισεν᾽, εἰς ὅσον 

εἶχε καλῶς τὰς συμφοράς" ovx ἐν τῇ βουλήσει δὲ μόνον 

25 ἐξεταστέον τὴν γνώμην τοῦ φεύγοντος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς 
ἐπιλόγοις ὃ κατήγορος ἐξετάζει" καὶ τὴν ἑαυτοῦ συγι- 
στὰς, ut ἧς ἐπὶ τὴν χατηγορίαν ἀπήντηχε τὴν δία- 
βολὴν προαναιρῶν τοῦ φεύγοντος" ἐχεῖνος μὲν γὰρ δῆ- 
λον μὲν ὅτι διαβαλὼν ἐρεῖ, ὅτι δι᾿ ἔχϑραν καὶ -“ἐπιβου- 

80 λεύων, ὃ δὲ, ὅτι οὐ δι’ ἔχϑραν, ἢ μῖσος, οὐδὲ λελυπη- 

μένος ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁρῶν ἀδικουμένην τὴν πόλιν, ὡς Anuo- 
σϑένης" τίνος ἕνεχεν αὐτοῦ μηδὲν ἀδικοῦντος χατηγο- 

σει. Par. 9" quod plerumque est φησί. 45 Ald. ἀφήσηται. 
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ρεῖν ἂν προειλόμην" ὅλως δὲ οἱ ἐπίλογοι λαμβάνονται 
μὲν ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ τὰ προοίμια. Ὁ τεχνικὸς τὴν χοι- 
γωνίαν αὑτῶν ἐπιστησάμενος ὀξέως ἐπάγει ἑὰς διαφορὰς 
δύο ταύτας ὁριζόμενος" μίαν μὲν τῷ τρόπῳ, ἑτέραν δὰ 
τῇ λέξει" τὸ μὲν γὰρ πάϑος παρασχευάξδι, φησὶ, τὸ δὲ ὅ 
αὔξει" xol τὸ μὲν συστροφὴν ἔχει. τῆς λέξεως" τὸ δὲ Ae- 
λυμένην ἔχει τὴν φράσιν * χαὶ τὸ μὲν προοίμιον πά- 178 
ϑὸς κινεῖ 35, αὔξει δὲ 0 ἐπίλογον xol ὃ μὲν κατήγο- 

ρος ἐμποιεῖν σπουδάζει τὸ πάϑος, 0 δὲ φεύγων κατα- 

στέλλειν, ὡς Δημοσθένης" ΔΙσχίνου γὰρ διαβάλλοντος 10 ᾿ 

ὡς δύσνου ?7 , εὐθὺς ὁιῥήτωρ ἐκ προοιμέων καταστέλλει 
τὴν διαβολὴν διὰ τῆς εὐχῆς ϑραύων τὸ πάϑος καὶ ἐχβάλ- 
λειν ἐπειγόμενος" οὐχοῦν ὃ μὲν χατήγορος καὶ εὐθὺς ἀπὸ 
προοιμίων ἀρξάμενος εἰσάξει τὸ πάϑος, xol τοῖς κε- 
φαλαίοις ἀγωνιξόμενος κἂν τοῖς ἐπιλόγοις ἐπὶ τὰς αὖ- 15 
ξήσεις τρεπόμενος" ὁ δὲ φεύγων, ὁρῶν χὰν TOig προοιν 
piolg εἰσαχϑὲν,, x&v τοῖς ἐπιλόγοις αὐξηϑὲν. τὸ πάϑος, 

οὐχ εὐθὺς ἐξαίρειν ἐπιχειρήσει" βίαιον γὰρ πρὸς τὰ 
ἐσχυρὰ προχείρως ἐνίστασθαι" ἀλλ᾽ ὅσον μειῶσαιε χαὶ χα» 
ταστεῖλαι 33 διὰ τῶν προοιμίων ἀρχεσϑήσεται" ἔπειτα 29 
δὲ διὰ τῶν προαπαδείξοων ἐσχύσας ὀπὶ τελευτὴς χὰν τοῖς 

ἐπιλόγοις τέλεον ἀναιρεῖν πειράσεται" οὕτω καὶ «ἐσχί- - 
vue ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος ἐπὶ τοῦ δευτέρου προοι- 
piov εἰσάγει λέγων" ἐβουλόμην μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 
χαὶ τὴν βουλὴν τοὺς πενταχοσίους" ταῦτα δὲ παροξύ-- 35: 

yag καὶ τοῖς ἀγῶσε διωβαλὼν τὴν Δημοσθένους πολι- 
τείαν, αὔξει λοιπὸν dy: τοῖς ἐπιλόγοις τὰς ̓ 4“ϑηναίων. 
συμφορὰς xocb τὴν ἅλωσιν ἐκῳφράζων, ὁρᾷς, ἔφη, ἁλισχο- 
μένην τὴν πόλιν, xoi τὰ ἑξῆς" xoà τὸ πάϑος ἐχτραγωῳ- 
δεῖ" καὶ τὰ ἄλλα τοῖς ᾿ξλλησι δυστυχήματα ἐχ τῆς An- 30 ᾿ 
μοσϑένους πολιτείας συμβεβηκέναι λέγει" καὶ ὅλως χατὰ 

. προδότου xal δύσνου χοινὸν τόπον ἐργαζόμενος" xoi ἃ 
26 Ald. κοινεῖ. 27 Ald. vov. 28 Ald. μειῶται, καὶ 

καταστεῖται. posui σ et 4. — 1l. 21. Ald. ἐπὶ τελευτοῖς. 
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Juv. ἀγρωναχτήσειεν ἀναμνησδεὶς favrop* εἰ ὁ μὲν χαὶ 

ἐλάττω τούτον τοῦ ἀγῶνρς ἐδεήϑη τὸ καὶ ἱχέτευς τοὺς 
δικαστὰς μετὰ πολλῶν δᾳκχρύωγ' παρδία τε αὐτοῦ ἀνα. 
βιβασάμενος ig ὅτε μάλιστα ἐλεηϑείη καὶ ἄλλους gi- 

5 λουρ καὶ οἰχείους " ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἀρα τούτων ποιήσω,᾽ 
xol ταῦτα κινδθνεύων ὡς ἂν δείξας μοι τὸν ἔσχατον xov 

Ópwov xol τῷ ἑξῆρ᾽ εἶτα ἐπήγαγε τὴ ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος 
τῇ μεϑόδῳ" τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω ovx αὖϑα- 

ο΄ διαζόμενης, ὅϑεν οὐδαμῶς ἀτιμάξων' καὶ τὰ λοιπά" καὶ 
(0 τοῦ μὲν φεύγφντας τὸ ἐλεεινολογεῖσϑαι ἴδιον" τὸμ δὲ 

κατήγορον δεῖ ταῦτα ἐκβάλλειν" πολλάχνιρ yog ὃ ἔλεὸς 
τῆς κατηγηρίαρ TÓ σφοδρὸν ἐχλύερ᾽ χαὶ ὅτι τοῦτο με- 
γίστην ἔχει δύναμιν, ἐντεῦϑεν γνοίημεν" ὁ γὰρ Καλλί- 

Kwog οὐκ ἄλλῳ τινὶ ἔπεισεν ᾿ϑηναίουρ καταψηφίσα- 

45 σϑαι τῶν στρατηγῶν Oavaro», ἢ τῷ )* τοὺς οἰχείους 

τῶν τετελευτηκότων μελανειμονοῦντας εἰσάγειν" καὶ δα- 

κρύοντας καὶ ἱκετηρίας ἔχοντας" οὕτω γὰρ. ἰσχυρόν ἐατε 
τοῦτο τὸ χεφάλαιον, ὧστε καὶ τῆς αἰτίας προδήλου οὔ- 

ι σῆς δι’ ἣν οὐκ ἀνείλοντο τὰ σώματα, ὑμωρ ovx Àeei- 
20 σαντο καταψηφίσασϑας τῶν στρατηγῶν οὕτω. λαμπρὰν 

καὶ μεγίστην. ναυμαχίαν νεγινηκότων" «δεῖ οὖν aei τῆς ix- 

βολῆς ἰσχυρᾶς τῷ κατηγόρῳ] τί οὖν ποιήσεις, ἀντετᾶτ 

ἕξεις toig ἐλεεενολογίριις τὰ τελιχὰ Ἀερράλαια. ἔστι... δὲ 

καινὴ τῶν δύο προσώπων ἡ xou ποιότης" εἰδένάς “μέγ- 

τοι δεῖ, ὡς συμβαίνει πολλάχις ἐπιλεῖψαε τὸν ἐξκίλογον’ 
ἐνίοτε δὲ xoà τὸ προοίμιον καὶ τὴν διήγησιν" ὡς ἐν- τρῦβ 

ἀποδείξεσι μάνον εἶναι τὸ ζήτημα" προνοητέον. δὲ ἐν 'ταῖς 

ἐπιλόγοις, ὅπωρ ἐὰν uiv χατηγορῶμεν δυσμενὴ -τῷ, φεύν 

γοντε τὸν ἀχροατὴν, ἐὰν δὲ ἀπολογώμεϑα᾽ εὔχουν -ἑδον 

$0 Toig τὸν διχαστὴν καταστήσωμεν" φησὶ δὲ ᾿Δῤιστρτόλης 

τέσσαρα «εἶναι μέρη τοῦ ἐπιλόγου" πρῶτον uiv τὸ εἰς 

πάϑος ἄγειν τὸν ἀχροατήν᾽ ἔπειτα τὸ ποιῆσαι τοῖς πὲν 

31 Ald. et Par. τό, 
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ἐναντίοις ἀλλοτρίως ἔχειν; αὐτοῖς δὲ οἰκείως". καὶ τὸ ab- 
ξειν καὶ ταπεινοῦν" καὶ τελευταῖον τὸ ἀναμρινήσχειν" πολ» 
Adxig: δὲ οὐ πᾶσι χρηστέον ἀλλ᾽. ἐνίοις. Διάφοροι δὲ 33 
αἱ τῶν ἀναχαῳφαλαιώσεων μέϑοδοε παρὰ τοῖς ἀρχαίοις" 
καὶ γὰρ ἢ ἀπὸ τοῦ πλάσματος κέχρηνται, ὡς Ὑπερίδηρ᾽ 5 
βουλόμενος γὰρ. τὰ λεχϑέντα.. ἀναχοφαλαιώσασθαι. ἐν 
πλάσματι εἰσήγαγεν" ἢ ἀπὸ τῆς αἰτίάς ὡς παρὰ τῷ Πλά- 
«Gy: ἐν “Φαίδρῳ ἐπὶ τὰϊς προχειμέναις αἰτίαις, δι᾽ ἃς 
εὐλόγως τῶν εἰρημένων ὑπομιμνήσχει" ἢ “ἀπὸ τῆς ἐπαγε 
γελέας ?3, ὡς πρότερον ἐπαγγειλάμενοι ἐν κειραλαίῳ τὰ 10 
ἐπαγγελϑέντα πληροῦν ἐθέλομεν, ὡς ἔχομεν ἐν τῷ πα» 
ραπρεσβείαρ" συλλογίθασϑαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγο-' 
ρημένα ἐξ ἀρχῆς, ἵν᾿ ὅσα ὑπευχόμην ἀρχόμενος τοῦ; λό- 
γου, δείξω πεποιηχὼς, ἢ ἀπὸ, τῆς πρὸς ἕτερον ἀντεξετα- 

cog ὡς iv τῷ αὐτῷ λόγῳ Δημοσθένης" πρὸς ἑτέρους 15 

γὰρ ἀντεξεταΐων πρεσβευτὰς, ἀναγκαίαν τῆς ἀναχεφα- 175 

λαιώσεως τὴν εἰσαγωγὴν ἐποιήσατό, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν" 
ἢ xav ἐρώτησεν ἣν καὶ δαιμονίαν ὁ ῥήτωρ παρέσχετο 
ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεράνον" βουληϑεὶς γὰρ πάντα & xe- ^ 
φαλαίῳ διεξελϑεῖν τὰ ἑαυτοῦ ἐγκώμια, ἐπειδὴ ἐπαχϑὲς 20 

τοῦτο τοῖς ἀκούουσι, τὴν τῆς ἐρωτήσεως ἐξεῦῤε μέϑοδον, 
καϑ' ἣν πομπικῶς ἅμα xol μετ᾽ ἐργασίας. üvtv τοῦ 
ἐπαχϑὲς ἔμελλε τὴν ἑαυτῷ ?^ προσοῦσαν ἀρετὴν διεξιέ- 
wat καὶ χατὰ ἀνάγχην λέγων φαίνεσθαι" ὡς. ἐρωτῶντα 
γὰρ πεποίηκε ἐὸν «Ιἐσχέίνην εἰσάγων οὕτωρ" εἶτά μ᾽ ἐρω- 35 
τᾷς, ἀντὶ ποίας “ἀρετῆς ἀξιῶ τιμῶσϑαι" ἐγὼ δέ σοι λέ- 
γω, ὅτι τῶν πολιτευομέναν. παρὰ τοῖς “Βλλησι: διαφϑα- 
ρέντων ἀρξαμένων ἀπὸ σοῦ πρώτου, πρότορον uiv ὑπὸ 
Φιλίπποὺ, νῦν δ᾽ ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου, ἐμὲ οὔτε καιρὸς, 
οὔτ᾽ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν ἔπεισεν" ἔστι xal ἀπὸ συγχωρήσεως 50 
ἐπὶ τῷ χατὰ διορισμὸν Oynhort* Or ἂν τοῦ ἀντιδίχου 
εἰς ἕτερον μοϑιστάντος, περὶ μὲν τούτον μὴ ἀκριβολο- 

53 Ald. τό, 85 Ald, ἐπαγγελοίας. 58 Ald, ἑαυτοῦ. 
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σϑένης ἀργὴν ἕν. ἀρχῇ τοῦ προοιμίὸν κινεῖ ἐν τῷ κατὰ 
Μειδίου κατηγορῶν ἀσόλγειαν Μειδίου" τοῦτο δὲ χὰν 
τοῖς ἐπιλόγοις ποιεῖ καταδρομὰς τοπικὰς ἐργαζόμενος" 

διάφορον δὲ αὐτῶν τὸ σχῆμα καὶ L ἑρμηνεία τοῦ λό- 
5 yov* τὰ μὲν γὰρ τοῦ προοιμίου σχήματα μέτρια εἶνωι 

δεῖ καὶ gua wol ὡς ἂν τις εἴποι τεϑασσα" ἐπειδὴ γὰρ 
ἐν ἀρχῇ νήφουσε μᾶλλον οἱ ἀκροαταὶ, χαὶ οὕπω ἀναχο- 
κίνηταυ αὑτῶν τὸ πάϑος, ὁμὸιοπαϑεῖν δεῖ τοῖς ἀχούουσο, 
καὶ ἠρέμα προβιβάζειν ?9 τό 18 ἑαυτῶν καὶ τὸ τῶν axpoa- 

0 τῶν πάϑος" ἔστι δὲ τοῦτο ἐὰν roig τὸ σχήμασι μετρίοις 

διαὶ ταῖς λέξεδο. καὶ ταῖς συνϑέσεσιν, "ἔτει δὲ xol ταῖς 
ὑποχρίσεσιν μετρίαις χγρώμεϑα" ὁ δὲ ἐπίλογος τοὐναν- 
τίον χεχινῆσϑαι τοῖς σχήμασιν ὀφείλει xol πολλὰς μὲν 
ἐχβοήσεις ἔχειν, πολλοὺς δὲ σχετλιασμούς" xol τὰ μὲν 

.45 προοίμια συστροφὴν ἔχει τῆς λέξεως, € δὲ ἐπίλογος λε-- 

λυμένην τὴν φράσιν" ov μὴν ἀλλὰ καὶ ὑλιχή τις ἔστε 
. διαφορά" πολλὰ γὰρ τῶν ἐν τῷ προοιμίῳ λεχϑέντων 
οὐχ &v&yxm λέγειν ἐν τοῖς ᾿ἐπιλόγοις ^ οἷον ὑποπτεύεταὶ 
τις διὰ περιεργίαν ἢ' διὸ πολυπραγμοσύνην εἰσερχόμενος 

20 τοὺς ἀγῶνας, λυϑείσης τῆς ὑποψίας ἐν τῷ πρϑοιμέῳ οὐκ 
ὅτε ἀνάγκη ἐν τοῖς ἐπιλόγοις περὶ τούτου λέγειν, καὶ ἄλ- 
Aen τινές εἰσε προοιμιακαὶ 35 ὕλαε,΄ αἵτινες ὃτ᾽ ἂν διω- 
περαιωθῶσιν ἐν τοῖς προοιμίοις, περιτεὸν ποιοῦσιν ἐν 
τοῖς ἐπιλόγοις τὸν περὴ ἑαυτῶν λόγον" εἰσὶ δὲ καὶ ἐν 

35 τοῖς ἐπιλόγοις ὕλαι τινὲς, αἷς ἐν τοῖς προοιμίοις οὗ ̓ χρώ- 
μεϑα" οἷον περὶ τῶν κεφαλαίων οὐκ ἔχεε καλῶς τὸ τὰς 
ὑπολήψεις ἐν τοῖς προοιμίοις λαμβάνειν" ἑλκοποιήσομεν 
γὰρ τὸ προοίμιον" ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἀνάγχη λαβεῖν 
ft αὐτῶν εἰς ἐπέῤῥωσιν " διαφέροι apy, ὅτε τὸ μὲν πά- 

. Mo ϑος παρασχέυάξει, ὃ δὲ ἐπίλογας αὔξει, ὁ δὲ φεύγων 
πειράσεται ἐν μὲν τοῖς προοιμίοις μειῶσαι τὸ πάϑος, 
καὶ τὴν διαβολὴν, ἄτοπον γὰρ πάντη ἀναιρεῖν ἐξ ἀρχῆς 

58 Ald. προβιάζειν. 59 Ald. προοίμια xei ὕλαι. 
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πρὸ τῶν ἀποδείξεων" ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις μετὰ τὴν ἀπό- 

óuby ἀναιρεῖν καὶ διαῤῥήδην ἐχβάλλειν ἐπιχειρήσει Ὁ 
Ὡς δ ἐν τῷ περὶ προοιμίου" σύγγραμμά ἐστιν Ἕρμο- 
γένους περὶ προοιμίου, ὃ εὕρηται μὲν ἐν ταῖς ἀναγρα- 
gaig* οὗ φέρεται δέ. Y 5 

/ 

"H μὲν δὴ τοῦ τελείου τε xal ἁπλοῦ στοχασμοῦ διαίρεσις αὕτη 
ἐστίν" εἰσὶ δέ τινες καὶ ἀτελεῖς αὐτῶν στοχασμοὶ καὶ αὖ διπλοῖ, 

τέλειοί * τὸ καὶ ἀτελεῖς, ἐν οἷς διπλῇ καὶ τῇ διαιρέσει χρώμεϑα 
sig ὧν λεκτέον. 

ΣΣυριανοῦ. Χρὴ εἰδέναι 3 ὡς οἱ λεγόμενοι κακοῦ 10 
βίου στοχασμοὶ καὶ ἀχαριστίας καὶ κατασοφισμοῦ καὶ 
δημοχοπίας ? καὶ δήμου ἀπάτης καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα 

οὗ ποιοῦσιν ἕτερα εἴδη στοχασμῶν" οὖ γὰρ αἱ διάφοροι 
κρίσειρ αἱ τοῖς προβλήμασε προκείμεναι τὰ εἴδη ποιοῦ- 

σιν" ἦ γὰρ ἂν ἄπειρα εὑρεθείη" ἀλλ᾽ ὁ τῶν χεφαλαίων 1$ 
πλεονασμὸς *, καὶ ἡ ἔλλειψις καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τὴν δια- 
φορὰν " τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεται" αὐτί» 

. κα ἐπ᾽ ἐχείνων τῶν προβλημάτων μιᾶς οὔσης τῆς xgi- 
σεως, διάφορα εὑρίσκεται τὰ εἴδη" olov 9 μειράκιον ὦ- 
gaiov 7 ἐν ϑεάτρῳ συρίττεταν, καὶ χρίνεται καχοῦ βίου *. 20 
μητρυιᾶς ἠράσϑη ὃ πρόγονος καὶ παραχωρήσαντος αὖ- 
τῷ τοῦ πατρὸς χρίνονται οἱ τρεῖς καχοῦ βίου" εἰ τοίνυν 

al χρίσεις διάφορα εἴδη ἐποίουν στοχασμοῦ φέρε ij τι- 
yog ἄλλης " στάσεως, ἔδει xol τὰς αὐτὰς χρίσεις μὴ δια- 177 

40 ὡς Ald. om. 1 Ald. τέλο. 2 Ven. haec habet non- 
nullis paginis inferius sub titulo: Περὶ ὅρου. H μὲν οὗν τοῦ 
στοχασμοῦ διαίρεσις τοιαύτη εἰς ἐστι , Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς oi λεγό- 

μενοι κακοῦ βίου κι z. 4. 3 δημοκοπίας καὶ δήμου ἅπάτης Ven. 

om, 4 Ven. πλεον. τὸ καὶ ἔλλειψι. 5 Ven, τὰς διαφορὰς 
τῶν ἰδεῶν. 6 οἷον Ven. om, 7 συνεχῶς ἐν 9. Ven. 8 Ven. 

addit. μειράκιον ὡραῖον μυούμενον ἐγέλασε, καὶ ρῦσαι παχοῦ 

βίου. 9 Ald. ἄλλοις. Ven. φέρε om. 
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τοῦτο “διὰ τοὺς διπλοῦς εἶπεν" διπλοῖ γάρ εἶσε xol οἱ 
ὃν μὲν ἔχοντες πρόσωπον, δύο δὲ πράγματα, ὥσπερ ὃ 
συγχατασχευαζόμενος.. 

Μαρκελλίνου. Τῶν στοχασμῶν οἱ μὲν ἁπλοῖ 
' 5 οἱ δὲ διπλοῖ" xol τῶν ἁπλῶν οἱ μὲν τέλειοι, ol δὲ ἀτε: 

λεῖς" xal περὶ μὲν ἁπλῶν καὶ τελείων εἴρηχε᾽ περὶ δὲ 
ἀτελῶν xpl ἁπλῶν ἐμνημόνευσεν" ὅτε οἱ μὲν ἔχοντες τὸ 
“πρᾶγμα μόνον κρίνονται" οἱ * δὲ τὸ πρόσωπον μόνον οὗ 
χρένονται κατὰ Ἑρμογένην, καὶ τοῦ Μινουκιανοῦ λέ- 

40 γρντος ὅτε καὶ ἀπὸ προσώπου μόνου χρίνονται, αὐτὸς 
ἡναντιώϑη φιλονεικῶν" βούλεται τοίνυν μετὰ ταῦτα πε- 
θὲ. διπλῶν διαλαβεῖν" διαιρεῖται δὲ ὁ μὲν τέλειος ἁπλοῦς 

1178 roig προειρημένοις" ὁ δὲ ἀτελὴς ἐχ μόνων προσώπων 

κατὰ ἹΜινουκιανόν" κατὰ γὰρ τὸν Ἑρμογένην ἃ ὅπερ &i- 
45 πομέψ' ov συνίσταται" τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις διαιρεῖ- 

ται κεφαλαίοις: παραγραφικῷ, ὅτε ἐμπίπτει, ἐλέγχων 
ἀπαιτήσει, βουλήσει, δυνάμει, xoi οὐχ Eti τοῖς ἑξῆς" ὃ 
δὲ ἀτελὴς ix μόνων πραγμάτων οὐχ ἔχων τὰ πρόσωπα 
χρινόμενα τοῖς μὲν τοῦ προσώπου κεφαλαίοις οὐχ ἔτει 

20 διαιρεῖται , ταῖς δὲ τοῦ πράγματος διαιρεῖται, ἔστι δὲ 

τὰ τοῦ πράγματος «m ἀρχῆς τέλους, μετάϑεσις αἰτίας, 
πιϑανὴ ἀπολογία, ἀντίληψις, ovx ad δὲ ἐμπίπτει, κοινὴ : 
ποιότης ἀτελὴς μὲν οὖν χαλεῖται ix μόνων πραγμάτων 
συνιστάμενος, ὅτ᾽ ἂν ἔχῃ πρᾶγμα μὲν κρινόμενον, πρό- 

25 σωπὸν δὲ οὔ" ἀτελὴς δὲ ἐκ μόνων προσώπων συνιστά- 
μενος, Or ἂν ἔχῃ τὸ πρόσωπον μόνον χρινόμενον, τὸ 
πρᾶγμα δὲ οὔ" τοῦ προτέρου παράδειγμα ὃ ϑάπτων τὸ 
γεοσφαγὲς σῶμα" τοῦ δὲ δευτέρου ὁ ἄσωτος κατὰ Μι- 

γουχιανόν" κατὰ δὲ ᾿“Ἑρμογένην, οὐ γίνεται ἐκ προσώπου 
'$0 μόνου στοχασμός" ἐφιλονείκησε γὰρ περὶ τοῦ ἀσώτου 

λέγων ὅτι x&v τοῦτο πρᾶγμά ἐστι χρινόμενον, ἡ ἀ- 
φανεια-. ᾿ 

N 

Are- 

4 Ald. o. " . Fa 
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"fro δὲ ἐκ μόνων προσώπων ἁπλοῦς oU γίνεται κατά γε ἐμὲ 
στοχασμός" καὶ τοῖς ys ἐπεσκεμμένοις τὰ εἰρημένα ὀλίγῳ πρότερον 

περὶ τῶν κρινομένων πραγμάτων σαφέστατον εἶναν τοῦτο νομίζω" 

τεϑείκασι δ᾽ οὖν τινες ὡς ἀτελοῦς ἁπλοῦ παράδειγμα λέγοντες, μό- 

γον τὸ πρόσωπον κρίνεσϑαι ἐνταῦϑα οἷον ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς 5 

γέγονε καὶ φεύγει φόνου" πρῶτον μὲν οὖν ἐρήσομαι αὑτούς" ἢ οὐκ 

ἔστιν ἐνταῦϑα τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι Τόλους" καὶ μὲν ἐστι τὸ ἐκποδὼν 

εἶναι τὸν πατέρα" τοῦτο δὲ oU τοῦ Ἰροσώπου ἀλλὰ τοῦ πράγματός 

ἐστιν, ἀλλὰ μετάϑεσιν αὐτὸν τῆς αἰτίας οὐκ ἀπαιτήσομεν; ἀλλὰ καὶ 

τοῦτο" εἰ δὲ μὴ, τίς ἐστιν ἢ ἀπολογία; πῶς οὖν ἀγωνιεῖται, εἴγε 10 

μὴ ἔνε πρᾶγμα, τί δὲ τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ οὗ χρήσεται; οἶμαι καὶ 

τοῦτο" πῶς οὖν ἀτελὴς O τοιοῖτος; ἀλλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πράγματα 

ἐνταῦϑα, ἢ ἐν τῷ ϑάπτοντι τὸ γεοσφαγὲς σῶμα καὶ γὰρ ἐν πᾶσι 

στοχασμοῖς ἧττον ἰσχύει τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὅτ᾽ ἂν d 
ὧν ἄλλοι πεποιήκασι κρίνηταί Tig" ἄλλως τε καὶ Or ἂν μὴ εἰς αὖ- 15 

, πὸν ἄντικρυς ἀναφέρηται ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου τοῦ χρινομένου δώ- 
ρων" ἐπειδὴ ἔγραψεν ὃ Περικλῆς ἐν τοῖς λογισμοῖς εἰς δέον 

το ἄγηλωχέναι πεντήκοντα τάλαντα. 

Σωπάτρου. Πάλιν τὸ ἴδιον δόγμα ἐνταῦϑα τί- 
ϑησιν' ὕπερ ἤδη διὰ τῶν προλαβόντων προανεφώνησεν 30 
εἰπὼν, ὅτι στοχασμὸν ἀτελὴ ἐκ μόνων προσώπων oUy 
οἷόν ve γενέσϑαι" καὶ προφανῶς τὴν μάχην πρὸς Mi- 

γουχιανὸν προφέρει" καὶ εἴρηταε εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ 
τῶν ζητημάτων ἐξετάσει, ὅπως ὁ τεχνιχὸς βιάζεται στῆ- 
σαι τὸ δόγμα τὸ ἑαυτοῦ προφανῶς, ἀληϑὲς οὗ δυνά- 35 
μένον εἶναι" τάχα δὲ τὸν συλλογισμὸν βούλεται! ἡμᾶς 
ἀναμιμνήσχεσθαι, ὃν παραλογιζόμενος iv τῷ περὶ τῶν 
πραγμάτων λόγῳ ἔταξεν, ἐν οἷς grow: ϑαυμάζω δὲ εἰ 
μὴ χρινομένου πράγματος αἰτίαν Tig ἀποδώσει xol τὰ 
ἑξῆς" πρῶτον οὖν ἐρήσομαι αὐτοὺς, εἰ οὐχ ἔστιν ἐνταῦ- 30 
Ü« τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" ἐπὶ τῆς αὑτῆς προϑέσεως 
ἔμεινεν, οὐδὲν ἀληϑὲς λέγων" οὗ γὰρ τὸ ἐχποδὼν γε- 
γέσϑαι τὸν πατέρα τὰ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἄχρε τέλους ἐστὶν» 
ἀλλ᾽ αὑτὸ τοῦτό ἐστιν τὸ ἔγκλημα" τὰ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

Rhetor. ΤΥ. 28 
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ἄχρι τέλους ἀπὸ τῶν σημείων γίνεται, καὶ οὐχ ἀπὸ τῶν 
ἐγκλημάτων" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἀγηρῶντος εἰς τὴν ἀχρό- 
πολιν καὶ δαχρύοντος αὐτὸ τὸ ἀφορᾷν καὶ δαχρύειν 

-ἐστὶ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ov τὸ ϑέλειν τυραννῆ- 
δ σαι ἴσμεν δὲ τοῦτο ἄνωϑεν γνόντες, ὅτι Ó στοχασμὸς 
δύο πραγμάτων ἔχει, τὸ μὲν φανερὸν xol σημεῖον" τὸ ᾿ 
δὲ ἀφανὲς καὶ ἔγχλημα" τὰ οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
ix τοῦ φανεροῦ καὶ σημείου γίνεται, ovx ἀπὸ τοῦ ἐγχλή- 
ματος, τὸ δὲ λέγειν ἐχποδὼν εἶναι τὸν πατέρα οὐχ ἀπ᾽ 

40 ἀρχῆς ἄχρι τέλους , ἀλλ᾽ ἔγχλημα, ἀλλὰ uera ecu. τῆς 

αἰτίας αὐτὸν οὐχ ἀπαιτήσει" ἐχρῆν οὑτὸν εἰπεῖν αὐτὴν 

179 xoi προϑεῖναι" * τὸ δὲ λέγειν, εἰ δὲ μὴ, τίς ἔσται (ἢ 

ἀπολογία, ἐροῦμεν ὅτι ἐχ τῆς ποιότητος τοῦ προσώπου 
καὶ τῆς δυναμεώς ἔστιν ἡ ἀπολογία" οὐ γὰρ ἀνάγχη ἔχ 

45 τῆς μεταϑέσεως τῆς αἰτίας γίνεσϑαι τὴν ἀπολογίαν" 
περιττὰ γὰρ ἔμελλον εἶναι χαὶ τὰ λοιπὰ χεφάλαια τοῦ 
φεύγοντος, εἰ μόνη μετάϑεσις τῆς αἰτίας ποίεϊῖ τὴν ἀπο- 
λογίαν" ἐροῦμεν ovv, ὅτι ἔστι μὲν ἀπολογία, οὐκ ix τῆς 
μεταϑέσεως δὲ τῆς αἰτίας" τὸ γὰρ μέγιστον O φησιν, 

20 ὅτε xal πιϑανὴν ἀπολογίαν ἔχει" εἰ γὰρ ἡ πιϑανὴ ἀπο- 
λογία ἀναστρέφουσα ἐστι πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχὴς ἄχρι τέ- 
λους, καὶ αὑτὸ τοῦτο σημεῖον TOU μὴ γεγενῆσϑαι, ὃ 0 χα- 
τήγορος τοῦ γεγενῆσθαι" λέγει δὲ τὸ ἐχποδὼν εἶναι τὸν 
πατέρα ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πῶς ἔχει εἰπεῖν, καὶ μὴν 

25 εἰ ἀνῃρήκειν αὐτὸν, οὐκ ἂν ἣν ἐχποδών' τοῦτο γὰρ εὔ- 
ηϑὲς" τί δὲ τῇ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ ov γρηστέον" λιϑα- 
γὴν ἀπολογίαν ἐνταῦϑα οἱ συνηγοροῦντες Ἑρμογένει 
τὴν ἀναστροφήν φασιν" ov γὰρ δύναται λέγειν" xal μὴν ' 
εἴπερ ἀνεῖλον, οὐχ ἂν ἐποίησα ἀφανὴ" παρέπεται γὰρ 

50 roig ἀναιροῦσι καὶ τὸ ποιεῖν ἀφανεῖς τοὺς ἀνῃρημένους" 

εἰ γὰρ ὡς φησιν ἐχείνῃ L πιϑανὴ ἀπολογία πρὸς τὰ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀναστρέφει, πάντως χανταῦϑα 
^ 

^ 4 Ald. προτεϑεῖναι. Par. προϑεῖναι. 
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εἰ χαὶ μὴ ἀναστρέφει 7 πιϑανὴ ἀπολογία πρὸς τὰ ἀπ’ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους δι᾿ ἃς &imev αἰτίας ὃ τεχνικὸς, ἐν τῷ 
περὶ τούτου τοῦ κεφαλαίου λόγῳ, ἀλλ᾽ οὖν τὸ μὴ ἀνα- 
στρέφειν τὸ πρᾶγμα οὗ πρὸς ἄλλο τι" πρὸς δὲ τὸ éix- 
ποδὼν τὸν πατέρα γενέσθαι γινόμενον, ἀναντιῤῥήτως 5 
σημεῖον αὐτὸ, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἔγχλημα ἀποφαίνει" ὡς γὰρ 

ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειρακίου δυνατὸν εἰπεῖν , ὡς ol 

μὲν πορνεύοντες καλλωπίζονται, OU μὴν ot γε καλλωπι- 
ξόμενοι xoà πορνεύουσιν, ὅτι μηδὲ “ακεδαιμόνιοι ἐν πο- 
λέμῳ ϑανάτου προσδοχωμένου καὶ τὸν περὶ ψυχῆς τρέ- 
χουσιν αὐτῆς ? ἀγῶνα, οὕτω χανταῦϑα ἐστὶν εἰπεῖν" 
ὡς οἱ μὲν ἄσωτοι διὰ σπουδῆς ἔχουσι τοὺς πατέρας ἐχ- 
ποδὼν ποιεῖσϑαι ἐφέσει τοῦ τὰ προσόντα ἐχείνοις ἀδε-- 
ὥς ἐχφορεῖν πρὸς ἃς ἐχεῖνοι βούλονται δαπάνας" οὗ μέν- 

τοι χαὶ πᾶς ἀσώτου πατὴρ ἐχποδὼν γινόμενος ἤδη xol 
πεφόνευται" ἐνδέχεται. γὰρ. ἀφανισϑῆναι, χαὶ μακρὰν 

στειλάμενον ἀποδημίαν καὶ δι’ ἄλλο τι" ὥστε οὖν ση- 

μεῖον μὲν τοῦ ἐχποδὼν γενέσθαι τὸν πατέρα, ἔγχλημα 

δὲ ὁ φόνος" ὅμοιον τούτῳ τῷ ζητήματι ᾿Αλχιβιάδης ὃ 

κρινόμενος ἀσεβείας διὰ τὴν τῶν ἑρμῶν περικοπήν" ἐν 20 

ἑχατέρῳ γὰρ τούτων ἡ ποιότης τῶν προσώπων ἐξετάζε- 

ται διὰ τὸ τὰ σημεῖα ἀσϑενὴῆ εἰναι" οὐ γὰρ ἐχ φα- 

νερῶν εἰσι τὰ ἐγλήματα, ἀλλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πράγμα- 
τα" εἰ μὲν συγχριψόμενον τοῦτο δεχόμενοι πρὸς τὰ ἀφ᾽ 

10 

15 

ὧν αὐτὸς ἐποίησε xat o ἕτερος αὐτῷ ἐπάγει, χαλῶὰ que 35 

"Eouoyeveg* εἰ δὲ χαϑόλου ὡς ἀσϑενὲς αὐτὸ δέχῃ οὐχ 

ἔστιν ἀσϑενές" ἀλλὰ xci πάνυ ἰσχύει" σφόδρα δέ σοι 
est er » e!) PI 3 

προϊόντι ἕπεται, iv olg ἔφης OT ἂν ἄντιχρυς εἰς αὐ- 
3 3 , 3 ’ , L| , e ει ' * 

τοὺς αναφέρηται, ἀσυστατον ἐστε τὸ ζητημα" 0 wap 

παράδειγμα τίϑης τοῦ ᾿Τρχιδάμου, ἐξ ἑτέρων ἔγχει τὴν 30 

χατηγορίαν, éx τοῦ βραδῦναι, ἐκ τοῦ πέμψαι Μελί- 
ὡ 9 - «e 3 J - € , 

σιππον, ἐχ TOU ἀντειπεῖν. GfteQ χαὶ ἐκτὸς τῆς ὑποψίας 

2 Ald. et Par. αὐτοῖς, scr. αὐτῆς. 
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ἤρκει πρὸς κατηγόρίαν᾽ ov γὰρ ἔοικϑ τούτῳ παντάπασε 
͵ τὸ τοῦ ἀσώτου" τὸ μὲν γὰρ καὶ ὡρισμένον ἔχει πρόσω- 

πον, καὶ τὰς πράξεις ὡρισμένας καὶ τὴν ποιότητα τοῦ 
woyideuov xol τὴν ἐκ τῆς μελλήσεως βλάβην ἐνταῦ- 

5 Jo δὲ ἡ τῆς ἀσωτίας ἐστὲ ποιότης μόνη ἡ κρινομένη. 

Μαρκελλίνου. Μινουχιανοῦ δ᾽ εἰπόντος ὅτι ἔστι 
. στοχασμὸς ἁπλοῦς ἀτελὴς éx μόνων προσώπων, καὶ πα- 

ραϑέντος εἰς 'παράδειγμα τὸν ἄσωτον ὡς πρόσωπον 
ἔχοντα μόνον; μηκέτι δὲ πρᾶγμα, ovrog ἡναντιώϑη λέ- 

Ν 40γων᾽ ὅτι καὶ αὐτὸς πρᾶγμα ἔχει κρινόμενον τὴν ἀφά- 
γειαν τοῦ πατρός" ἐφιλονείχησε δὲ οὐ καλῶς" ov γάρ 
ἐστιν ὅλωρ ἡ ἀφανεια σημεῖον φανερὸν τοῦ πεφονεῦ- 
σϑαι τὸν πατέρα, “πανταχοῦ δὲ τὸ σημεῖον ϑέλει ἐναρ- 
γὲς εἶναι" οἷον ἐπὶ τοῦ ϑάπτοντος τὸ γεοσφαγές᾽" φα- 

45 νερὸν μὲν τὸ σημεῖον xol ὁ ϑάνατος, ἄδηλον δὲ τὸ &. 
ἐφόνευσεν. ὁ ϑάπτων" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀσώτου xoi αὐτὸ τοῦ-- 
ro ἄδηλον, εἰ ἀπέϑαχεν ὃ πατήρ, καὶ εἰ πεφόνευται ὅ- 

180 λως οὐ γὰρ ἡ ἀφάνεια πάντως ϑανάτου σημεῖον, ἀλλ᾽ 
ἔστε καὶ ἀποδημήσαντα ἀφανὴ εἶναι" ὥσπερ οὖν οὐχ 

20 ἐπιλαϑόμενος αὑτοῦ τῆς γνώμης τῆς αὐτῆς ἔχεται, καὶ 
φιλονεικεῖ μὴ εἶναι ἐκ προσώπων μόνον στοχασμὸν μὴ 

^  xQuouévov πράγματος" κατά ys ἐμὲ πρόσεστι μὲν τοῦ 
ἤϑους τὸ μέτριον τῇ προσϑήκῃ" ὕμως δὲ καὶ νῦν ἰσχυ- 

ρῶς ἐνίσταται" καὶ δοκεῖ μὲν γνωσιμαχεῖν διὰ τῆς AM . 

35 ἕξεως, ov μὴν πέπαυται καϑαπαξ τῆς φιλονεικίας βου- 
λόμενος τὸ ἐξ ὑπονοίας σημεῖον συστῆσαι" δῆλον δὲ ὡς 
σφόδρα πρὸς φιλονεικίαν ἀπέβλεψεν, ὥστε xol τοῖς οἱ- 
χείοις κανόσιν ἐναντιωθῆναι" αὐτὸς γὰρ ἐξ ἀρχῆς . τὸν 
στοχασμὸν ὁριζόμενος οὕτως ὡρίσατο" ̓ στοχασμός ἐστιν 

80 ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος ἐχ φανερῶν σημείων". εἰ τοί- 

γυν φανερὸν εἰναι δεῖ τὸ σημεῖον , πῶς τὸ ἐξ ὑπονοίας 

συστῆναι δύναται, ἔπειτα χἀχεῖνο φανερὸν, ὡς £y τοῖς 
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τοιούτοις ζητήμασε τῷ ᾿Αρχιδάμῳ καὶ τῷ ἀσώτῳ μόνη 
ἢ ποιότης ποιεῖ τοῖς ζητήμασε τὴν σύστασιν, τούτου δὲ 
ἀφαιρεϑέντος ἀσύστατον εὑρίσκεται τὸ πρόβλημα " ἔοικε 
δὲ μόνον τὸ ἀφανῆ εἶναε τὸν πατέρα μορφὴν ἔχειν ? 
σημείου καὶ μόνην ψιλὴν παρέχον ὑπόνοιαν" τὴν δὲ ὑπό- ὅ. 
ψοιαν αὐτὴν ἡ τοῦ προσώπου ποιότης τοῦ ἀσώτου δια- 
βεβλημένη πεποίηχεν" μόνη γὰρ 7 τοῦ φεύγοντος. ποιό- 
της χατὰ Μινουχιανὸν δίδωσι τῷ προβλήματι τὴν σύ- 

στασιν, πρᾶγμα δὲ οὐδὲν ὑπόκειται χρινόμενον" φύσει 
μὲν γάρ ἐστιν ἐνταῦϑα ἡ ̓ἀφάνεια τὸ πρᾶγμα ὥσπερ 10 
xai τὸ Tig πρόσωπον, χρενόμενον δὲ οὐχ ἔστιν οὐδὲ ἐξ- 
ἐτασιν ἐπιδεχόμενον οὐδὲ κατασχευὴν, οὐδὲ πρὸς τὴν 
κατηγορίαν συμβαλλόμενον" ἀλλὰ μετάθεσιν «αὐτῶν τῆς 
αἰτίας ovx ἀπαιτήσομεν" σοφίζεται μὲν, σοφιζόμενος δὲ 
πιϑανῶς ἐπιχειρεῖ τῷ σοφισμῷ" ἐξετάσομεν δὲ τοῦ τε- 15 
χνικοῦ τὸν λόγον" ἡ ἀφανειὰάὰ quos πρᾶγμα ἐστιν" ἐὰν 
μὲν οὖν δῶμεν τοῦτο, ὅτε ἡ ἀφάνεια σημεῖον xut, 
yov ἐστιν, ἀνάγκη καὶ μετάϑεσιν ἐμσίπτειν" πῶς γὰρ 
ἕξεςι λύσιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ ἄσωτος, ἐὰν 

᾿ μὴ ἔχῃ τὴν μετάϑεσιν ; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε τοῦ μὲν ση- 30 
μείον ὄντος χρινομένου ἀνάγχη καὶ τὴν μετάϑεσιν εἷ- 
ψαι, OUx ὄντος δὲ σημείου χρινομένον συνεχλείπει xol 
ἡ μετάϑεσις" ὡς δεδωκὼς οὖν à Ἑρμογένης τὸ σημεῖον 

χρινόμενον ἀχολούϑως ἐπήγαγεν, ὅτε χαὶ μετάϑεσιν 
ἔχει" οὐχοῦν οὐδὲ μεταάϑεσιν" εἰ δὲ λέγοι Tip, ὅτε οὐκ 26 
ἔχει οὖν. ἀπολογίαν ὃ. ἄσωτος, λέγομεν ὅτε ἀπὸ ἄλ- 
λων κεφαλαίων" ov μόνη δὲ ἡ μετάϑεσις ἀπολογία ἐστίν" 

.. Xadl τοῦτο γὰρ σοφίζεται τεχνικὸς, ὡς μόνης τῆς μετα- 
ϑέσεως ἀπολογίας οὔσης" εἰσὶ δὲ ἐκ ποχλῶν ἄλλων χε- 
φαλαίων ἀπολογίαν" ἀπὸ βουλήσεως, ἀπὸ δυνάμεως, ἀπὸ 30 

τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως " τούτῳ γὰρ καὶ πάνυ ἰσχύεε, 

ὃ φεύγων, τῷ “ ἀπορεῖν ἐλέγχων τὸν κατήγορον" λέξει 

5 Ald. £y. — 4 Ald. τὸ, scripsi τῷ. 
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γὰρ ὅτε δεῖξον πρῶτον ἀνῃρημένον τὸν πατέρα xol τό- 
τε χρίνομαι φόνου" σχεπτέον δὲ πῶς τὸν σοφισμὸν xa- 
τεσχεύασεν᾽ πᾶν γὰρ ζήτημά φησιν ἀπολογίαν ἔχει" τὸ 
δὲ χρῶμα ἀπολογέα. ἐστίν" ἔχει χρῶμα ὁ ἄσωτος, εἴγε 

S ἔχεε ἀπολογίαν" πρὸς O λεχτέον, ὅτε τὸ μὲν γρῶμα ἀπο- 
᾿ λογία "ἐστίν" οὐ πᾶσα δὲ ἀπολογία χρῶμα" ἀλλ᾽ ἔστι καὶ 

δι᾿ ἄλλων. ἀπολογήσασϑαε τῶν προειρημένων" ὥστε ἀπο- 
λογίαν μὲν ἔχειν Ó ἄσωτος" ἡ γὰρ ἂν ἄχριτος ἑάλω" 
χρῶμα! δὲ οὐχ ἔχει" πῶς γάρ ἐστιν εἶναι γρῶμα ὅπου 

40 μηδὲ σηιιεῖον ἔχει χρενόμενον" ὅρα δὲ ὅτι οὐδ᾽ ἁπλῶς 
ἀπολογία ἐστὶ τὸ γρῶμα, ἀλλ᾽ αἰτία σημείου" σημείου 
δὲ ὡς ἔφαμεν οὐχ ὄντος οὐδὲ αἰτίαν ἀποδώσεις μὴ Ov- 
τος" ὅτι δὲ αἰτία ἐστὶ τοῦ σημείου τὸ χρῶμα, γρήσεται 
αὐτῷ καὶ ὃ κατήγορος τότε μόνον, ὅτ᾽ ἂν ἢ χοινὰ τὰ 

46 ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" καὶ αὐτὸ δὲ βοᾷ τὸ ὄνομα τοῦ 
χκεραλαίου, ὅτι΄ αἰτία τοῦ πράγματός ἐστι" μετάϑεσις 

" »&p αἰτίας κέκληται" τί δὲ πιϑανὴν ἀπολογίαν οὐχ ἔχεις 
τοῦ αὐτοῦ ϑεωρήαματζος ἔχεται χαὶ τοῦτο" ὁμοίως γὰρ 
σοφίζεται ὥσπερ ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας" εἰ γὰρ 

20 ἔχεί, πρᾶγμα, ἀναγκαίως xol τὰ ἑξῆς κεφάλαια ἐμπίπτει" 
ἀλλ᾽ οὐχ ἔχεν τὸ πρᾶγμα, δῆλον οὖν ὡς οὐδὲ πιϑανὴν 

181 ἀπολογίαν’ αὐτὸς δὲ οὐ διδοὺς ὁμολογουμένως εἶναε 
πρᾶγμα ἀκολρύϑως λοιπὸν ἐπάγει τὴν ἐρώτησιν ταύ- 
τὴν σοφιζόμενος" ἵνα δὲ ὑπερβολῇ χρησώμεϑα᾽" οὐδὲ εἰ 

45 τὸ σημεῖον εἶχεν οὗτος ὃ στοχασμὸς, πιϑανὴν ἀπολογίαν 
εἶχεν, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον τῷ ἐγκλήματι ουγγενὲς τὸ ση- 
μεῖον" ὃ γὰρ φονεύων καὶ ἀφανίζειν σπουδάζει, οὔχουν 
δύναται λέγειν, καὶ μὴν εἰ διεφϑάρχειν οὐκ ἂν ἀφανὲς 
ἐγίνετο" ἀλλὰ τὸ μὴ ἀντίστροφον ἐνέπιπτεν, ὅτι ὁ μὲν 

80 φονεύων xal ἀφανῆ ποιεῖ" οὐ μὴν εἰ καὶ ἀφανὴς γέγο- 
vev ἤδη καὶ stegOveuxa* ὥστε καὶ ix τούτου φανερὸν, ὡς 

ἐφιλονείχησεν ὁ τεχνιχός. ᾿4λλ᾽ ἧττον ἰσχύει τὰ πρά- 
γματα. ᾿Βνταῦϑα ἴσως συνεῖδεν ἑαυτῷ καχῶς φιλονει- 

[i 
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κήσαντι" διὸ σχεδὸν ὁμολογεῖ! μὴ εἶναι πάλιν κριψόμε- 
yov πρᾶγμα, διὰ τὸ εἰπεῖν ἧττον ἰσχύει" ἄλλως τὸ xol 
στδρὶ τούτου νῦν ὁ λόγος ἐνταῦϑα, εἰ ἀσϑενέστερον dp 
σημεῖον ἐν τούτῳ τῷ ξητήματι, ἀλλ᾽ εἰ ὅλως πρᾶγμα 
ἔχει" τούτῳ γὰρ δῆλον ὡς οὐ σιάντων τῶν σημείων ὁμοία 5 
ἢ ἰσχύς ἱπέϑετο γὰρ ἡμῖν ὁ τεχνιχὸς πρώτην xal Ótv- 
τέραν καὶ τρίτην τάξιν περὶ τῶν πραγμάτων.. 

“ἁπλοὺς μὲν οὖν στοχασμὸς ἐκ μόνων προσώπων οὖκ ἔστε κατά 
γὰ ἐμὲ, διπλοῦς δέ ἐστι" πρῶτον δὲ περὶ τοῦ τελείου 

διπλοῦ λεκτέον, 40 

ὩΣυριανοῦ. Τοὺς * ἁπλοῦς τελείους στοχασμοὺς 
οὕτω διαιρήσας ? καὶ τοῖς ἀτελέσιν ix προσώπων ἤ πρα- 
γμάτων στοχασμοῖς τὰ àx τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πραγμα- 
Tog | κεφάλαια παραλιμπάνειν τῇ ϑατέρου ἐχλείψεε 
ὑποσημηνάμενος 4, νῦν μέτεισι xoi ἐπὶ τοὺς διπλοῦς" 15 

τῶν οὖν διπλὼν τοὺς μὲν ἀντεγχληματικοὺς καλοῦσι διὰ 

τὸ δύο εἶναι πρόσωπα ἀντεγχαλοῦντα ἀλλήλοις " ἔνιοι δὲ 
αὐτοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν ὀνομάζουσι, τοὺς δὲ συνε- 
ξευγμένους' ἱστέσν δὲ, ὡς * χαϑόλου τὸ παραγραφικὸν 
ἐπὶ τούτων ὁ xal ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐχλείπεε, διὰ 20 

τὸ ἰσάζειν πανταχοῦ" τὰ δὲ ἰσάζοντα 7 ἀσύστατα ὄφα- 

1 Ven. τοὺς μὲν οὗν. 3 Ven. διαιρήσομεν. 3 Ven. ὡς 

εἴρηται κεφάλαια παραλιπόγτες τὰ λοιπὰ μελετήσομεν * τῶν οὖν δι- 

σελῶν. 4 Ald. τῇ ϑεάτρῃυ ἐκλήψει ὑποσημεινάμενος, δ5 Ven, 

ὅτι. — 6 Ven. ἐπὶ τούτων om., contra paullo post habet: ἐν 

αὐτοῖς ἐκλείπε. 7 Ven. pergit: τὰ 88 ἰσάξζοντα ἔφαμεν εἶναι 
ἀσύστατα " τῶν.δὲ ἄλλων ἵχαστον ἀπὸ τῆς βουλήσεως ἀρξαμένους 

κεφάλαιον χρὴ πρὸς κεφάλαιον ἂντιτιϑέναι, ἀγωνιστικώτερος γὰρ 

οὕτως ὃ λόγος ὑπάρξει " τὸ δὲ ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι, χρῆναι προ- 

ϑέντας τὴν τοῦ ἑτέρου μέρους ἀπολογίαν οὕτως ποιεῖσϑαε τὴν τοῦ 
ἑτέρον κατηγορίαν ὑπτιότητα πολλὴν τῷ λόγῳ ἐμποιεῖ, καὶ τοὺς δι- 

καστὰς ἐπιλανθάνεσθαι ποιεῖ τῶν πρότερον λεχϑέντων. ἹΜετὰ 05 
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μὲν" οἱ δὲ συνεζευγμένοι ἐχλήϑησαν οὕτω, διὰ τὸ δύο 
περιέχειν ἐγχλήματα" διαφέρουσι δὲ τῶν μὲν ἁπλῶν τῷ ^ 
ἔχειν διπλᾶ τὰ κεφάλαια" τῶν δὲ διπλῶν τῇ τε τάξει 
καὶ τῷ πλεονασμῷ- τῶν κεφαλαίων" τὰ γὰρ διάφορα τὸν 

5 στάσεων- εἴδη χατὰ πλεονασμὸν ὃ ἢ ἔλλειψιν ἢ ἐναλλα- 

τοὺς ἀντεγκληματιχοὺς στοχασμούς εἶσιν oí συνεζευγμένοι, οἵτινες 
ὠνομάσϑησαν μὲν οὕτω διὰ τὸ x.:, 4. 8 Ven. κατὰ nà., ὡς ἔσαμεν, 

"ἢ ἔλλειψιν ἢ ἐναλλ. γίγνεται τῶν κεφαλαίων. Τῶν δὲ συνοζευγμένων ὃ 
»- μὲν ἐμπίπτων οὕτως ὠνόμασται, διότι ἐκ τοῦ χρώματος, οὗ παρέχε- 

ται ὃ φεύγων, ἐμπίπτει τὸ δεύτερον ζήτημα, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατη- 

γοῦ, τοῦ τὸν συστράτηγον ἀνελόντος ὡς ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ κρινομέ- 

»ov συνειδότος “ ἐρεῖ γὰρ εὐθνν»όμενος ὡς μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ 

καταλαβὼν ἀπέκτεινα κατὰ τὸν νόμον" εἶτα ἐκ τούτου τὸ δεύτερον 

ἐξετάζεται ζήτημα, πότερον μοιχὸς ὃ δεσμώτης ἢ οὐ" δεύτερος δὲ 

τῶν συνεζευγμένων ὃ προκατασκευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν oU- 
τως ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τι πρὸ τοῦ κρινομένου πράγματος ἐξετάζεσθαι" 

εἶϑ᾽ οὕτως ἐκεῖνο περὶ οὗ 5j κρίσις, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνελόντος πλου- 

σίου τοὺς τρεῖς παῖδας τοῦ πένητος καὶ μὴ ἐπεξιόντα τὸν πατέρα 

κρίνοντος συνειδότος. 4ιαφέρει δὲ τοῦ ἐμπίπτοντος, τῷ ἐκεῖ μὲν 
πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ κρινομένον κομιζόμενος παραλαμβάνεσϑαι τε- 

λευταῖον, ἐν δὲ τῷ κατασχεναζομένῳ πρότερον" ἐν γὰρ τούτῳ κρι- 

vóusvoc ὃ πατὴρ συνειδότος πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ συνειδέναι τοῖς 
παισὶ τὴν προδοσίαν πρότερον κατασκευάσει ὡς ἥκιστα προδεδώκα- 
σιν oi παῖδες" εἶθ᾽ οὕτως ὑπὲρ avrov ἀπολογήσεται" ἐν δὲ τῷ 

ἐμπίπτοντε κρινόμενος συγειδότος ὃ τὸν συστράτηγον ἀνελὼν πρότε- 
gov τὴν περὶ τοῦ συνειδέναι κατηγορίαν ἀποσείσεταε καὶ οὕτως τὸ 
τῆς μοιχείας ἔγκλημα κατὰ τοῦ τεθνεῶτος κινήσει" τρίτος δὲ τοῦ 
συνεζευγμένου ἐστὶν ὁ συγκατασκευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὔ- 

τως ἀπὸ τοῦ δύο ἐγκλήματα ἐπάγειν τῷ φεύγοντι τὸν κατήγορον, 
ὡς πεποιηκότι ἢ μέλλοντι πράττειν, ὡς- ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ ὁμό- 

σαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν καὶ τοῦ πένητος τοῦ τυραννοχτο- 

γήσειν ὁμόσαντος, τοῦ νεχροῦ ἀσκυλεύτου εὑρεϑέντος " ἀμφότερα γὰρ 
συμπλέκων, τόν τε τοῦ πένητος φόνον καὶ τῆς τυραννίδος τὴν éni- 

Seat», κρίνει τὸν πλούσιον" διαφέρει δὲ τῶν μὲν ἁπλῶν τῷ εἶναι 

διπλοῦς" τοῦ δὲ ἐμπίπτοντος τῷ ἐκεῖ μὲν τὸ χρῶμα μὴ ἔξωϑεν ἐπι- 

γοεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ κεῖσϑαι τῷ προβλήματι, ἐνταῦϑα δὲ ἔξω- 

- - 
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γὴν γίνεται τῶν χεφαλαίων. . ἱστέον δὲ, ὅτε ἐνίοτε ἐν τοῖς 
ἀντεγκληματιχοῖς καὶ δύο εὑρίσκεται τὰ ἐγκλήματα" σπά- 
νιον μέντοι τὸ τοιοῦτόν ἐστε xol σχεδὸν TOig πλείστοις 
τῶν τεχνογράφων σεσιγημένον" οἷον πένης καὶ πλούσιος 
ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά " ἀπώλεσεν ἐσθῆτα ὁ πλούσιος, χκή- 5 
ρυγμα περὶ τῆς ἐσθῆτος πεποίηται" ὕστερον εὗρεν dni 
τῆς χλίνης τοῦ πένητης ὃ πλούσιος τὴν ἐσθῆτα" xol ὃ 
μὲν κρίνει αὐτὸν λῃστείας, ὁ δὲ πένης τὸν πλούσιον μοι- 
χείας- 

Διπλοῦς τέλειος γίνεται, ὅτ᾽ ἂν δύο πράγματα καὶ δύο πρόσωπα 10 
χρινόμενα ἔχῃ" οἷον Αἰσχίνης καὶ Δημοσϑένης ἀπὸ τῆς παρὰ Φί- 

| λιππον ἥκοντες πρεσβείας ἀντεγκαλοῦσι δώρων ἀλλήλοις, ἐπειδὴ ὃ 

μὲν χρυσίον εὕρηται κατορύττων, ὃ “ημοσϑένης" ὃ δὲ ἀπολογίαν 

παραπρεσβείας γεγραφὼς, Αἰσχίνης" ἐνταῦϑα ἢ μὲν τῶν ἐλέγχων 

ἀπαίτησις ἐπειδὴ ἰσάξει, ἐκλέλοιπεν" τοῖς δὲ λοιποῖς κεφαλαίοις ἐπὶ 15 

ἀμφοτέρων χρηστέον διττῶς" οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἐβουλήϑην παρα- 

πρεσβεῦσαι διὰ τόδε" σὺ μέντοι ἐβουλήϑης ἂν διὰ τόδε" καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ὅμοίως ἕν πρὸς ἕν ἀντιϑέντες "ἐξετάσομεν" τὸ γὰρ διε- 
λεῖν καὶ χωρὶς. μὲν ἀπολογήσαοϑαι δι᾽ ὅλων τῶν κεφαλαίων , ζω- 

eis δὲ κατηγορῆσαι πάλιν τοῖς αὑτοῖς κεφαλαίοις, i⸗ ἀγωνιστι-- 20 

κὸν, ἀλλὰ xal σφόδρα ὕπτιον, συμπλέκειν οὖν δεῖ. 

^ Μαρκελλίνου. Δείχνυσι καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ 
εἶδος τοῦ στοχασμοῦ" διπλοῦν γὰρ τέλειον ἐχάλεσε δη- 

ϑὲν τοῦ προβλήματος ἐπινοεῖσθαι" καὶ τῷ ἐκεῖ μὲν fy μόνον εἶναι 

0 ἐπαγόμενον ἔγκλημα κατὰ τοῦ φεύγοντος προσώπου" ἐνταῦϑα δὲ 

δύο" τοῦ δὲ προκατασκευαζομένου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν ὅ 
φεύγων συνειδότος κρίνεται πάντως, ἐνταῦϑα δὲ, ὡς αὐτὸς κακόν 

τι πράξας ἢ μέλλων ποιεῖν" καὶ ἐν μὲν τῷ προκατασχεναζομένῳ τὸ 
προηγούμενον ὃ ὃ φεύγων τελευταῖον ἐξετάζει, τὸ δὲ μὴ "αταπροη- 

γούμενον πρότερον "ἐν δὲ τῷ συγκατασκευαζομένῳ ὁμοίως à ὑπὲρ ἀμ- 

φοτέρων τῶν ἐγκλημάτων ἀπολογεῖται ὃ φεύγων, οὐχ ὡς συνειδὼς 
ἄλλῳ roi, ἀλλ᾽ ὡς αὑτὸς ὧν ὁ πράξας. Sequitur Titulus: περὸ 

ὅρου. 

4 
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λονότε ὡς δύο ζητήματα ἁπλᾶ στοχαστικὰ ἔχοντα τέ. 
λεια ἐφ᾽ “ἑνὶ ἐγκλήματι" εἰ γὰρ ὃ ἁπλοῦς τέλειός ἐστιν 

1820 πρᾶγμα ἕν. ἔχων καὶ πρόσωπον κρινόμενον, διδάξας 
τοῦτο φανερὸν ἐποίησε τὸν διπλοῦν τέλειον οἷός ἐστιν, 

δ ὅτε δύο πράγματα ἔχει καὶ δύο πρόσωπα ἐχ διαφόρου 
ποιότητος" δῆλον τοῦτο" ἀπὸ τοῦ παραδείγματος Αἰσχίνου 
xal Δημοσθένους" διάφορος γὰρ τῶν προσώπων ἡ ποι- 
Orne καὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις" ἑτέρα μὲν yàp Ai- 
σχίνου ποιότης, ἑτέρα δὲ Δημοσθένους, ὡς ἀπὸ τῆς laro- 

40 ρίας παρειλήφαμεν" καὶ τὰ πράγματα δὲ διάφορα" ὃ 
μὲν γὰρ ἥλω χρυσίον κατορύττων, ὃ δὲ ἀπολογίαν παρα- 
πρεσβείας γεγραφώς" τὸ δὲ ἔνχλημα O ἀντεχκαλοῦσιν 
ἀλλήλοις ἕν, φημὶ δὴ. τὸ τῆς δωροδοχίας, εἰρηχὼς δὲ 
ὁ τεχνικὸς καὶ τοῦ τελείου διπλοῦ τὸ παῤάδειγμα, ἐπι- 

15 φέρεν εὐθέως καὶ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ποιεῖσϑαι 
διοριζόμενος" πλὴν τῆς ἐλέγχων ἀπαιτήσεως" ἀναγχαίως 
δὲ ἐχλείπει αὕτη, διὰ τὸ ἐξισάζον" φύσει μὲν γὰρ ἔχει 
τὸ κεφάλαιον, ἐχλείπει δὲ διὰ τὸ ἐξισαζειν" ὥσπερ γὰρ. 
οὗτος ἀπαιτεῖ, κἀκεῖνος *? ἀπαιτήσει " παρατήρησαι δὲ τὸ 

40 ἐνταῦϑα,, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ στοχασμῷ ἀντεγκληματιχῷ A£- 
yet ἀλλ᾽ ἐν τᾷ ζητήματι τούτῳ ἐν ᾧ ἀντεγχαλοῦσιν ἀλ- 

λήλοις Δημοσϑένης xol, dicyivgg* ἴσως γὰρ ἐν ἄλλῳ 
ἀντεγκλημάτικῷ εὑρεϑήσεται ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὅταν Σ 

διαφοράν τινα σαφεστάτην ἔχωμεν τῶν χρινομένων προσ- 
15 πων" οἷον εἰ δύο ἀντεγκαλοῖεν ἀλλήλοις φαρμακείας, 

ὧν ὃ μὲν ἰατρὸς ἢ, ὁ δὲ ἰδιώτης" ἐνδέχεται γὰρ ἐνταῦ- 
ϑα τὸν ἕτερον, τὸν ἰδιώτην, ἐλέγχων ἀπαίτησιν ποιεῖ- 

σϑαι" λέξει γάρ, τίς μοε τὸ φάρμαχον δέδωχε; παρὰ 
τίνος ὠνησάμην; εἰπὲ τὸν κομίσαντα" σὲ γὰρ οὗ συνε- 

so χώρει δεηϑῆναι παρ᾽ ἑτέρων λαβεῖν ἡ τέχνη" δῆλον οὖν 
ὡς οὐκ ἐξισάξει διὰ τὸ τὸν ἕτερον ἐπιστήμονα τῆς τέ- 

χνης ὕντα μὴ δεῖσϑαι τοῦ δώσοντος φάρμακον, μηδὲ δύ- 

9 Ald. τὸ, scripsizovro. 40 Ald. κἀκεῖνο, scripsi κἀκεῖνος. 4 ὅταν 
- 
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ψασϑαι ἀπαιτεῖν τὸν πεπραχότα" εὐπορεῖ γὰρ τῶν 2. 

ἑαυτοῦ φαρμάχων τεχνίτης ὦν" οὕτως ἄρα ποτὲ ἐλέγχων 
ἀπαίτησις ἐν τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς συμβήσεται ἐχ 
τοῦ ἑτέρου μέρους. Δ “ττώς. τί ποτέ ἐστι TO διττῶς" 
ὥστε τὸ μὴ ξητεῖν αὐτὸς ἡμῖν ἐτεχνολόγησε καὶ τῆς δ ' 
ἐργασίες τὸν τύπον παρέδωκεν" χεφάλαιόν φησιν ἄντι- 
τιϑέντας χεφαλαίῳ * οἷον ἐγὼ μὲν οὐχ ἐβουλόμην διὰ 
τόδε" σὲ δὲ εἰχὸς προδοῦναι διὰ τόδε" οὕτω γὰρ τὴν 
βούλησιν ἐργάζονται" ἐχ τῆς ἰδίας ποιότητος ἕχαστος 'W 
τὰς ἀφορμὰς δεχόμενος " διάφορος γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἡ 10 
ποιότης" ἐρεῖ τοίνυν ὁ Ζημοσθένης πολλὰ, τὰς χορη- 
γίας, τὰς εἰσφορὰς, τῶν αἰχμαλώτων τὰς λίσεις, τὰς 
ἰδίας φιλοτιμίας, τὴν τῶν “Ζρημάτων καταφρόνησιν" 
ὁμοίως δὲ καὶ “ὠδίνης εἰ τύχοι τὰ ὅμοια διαπραξάμε- 

γος ἐκ τῶν ἑαυτῷ προσόντων ἰσχυρῶν τὴν βούλησιν 15 
χατασχευάσει" ὃ δὲ τρόπος τῆς ἐργασίας πρόδηλος, κε- 

φάλαιον γὰρ ἀντιτίϑησιν ἕχαστος χεφαλαίῳ" οὕτω γὰρ 
ὃ λόγος ἔσται γοργότερος χαὶ ἀγωνιστικώτερος, ἕν moe 

ἕν ἀντιτάξαντος τοῦ ῥήτορος" eb γὰρ ἕκαστος τὰ Oi-/ 
κεῖα πάντα εἴποι κατ. ἰδίαν πρὸς τῷ τὸν λόγον ἐργάξε- 20 

᾿σϑαι ὕπτιον, καὶ οἱ διχασταὺ ἀμνημονοῦσι τῶν vp 

ἑχατέρου λεγομένων" éxeivo δὲ χρὴ ywwoxuv, ὡς δεῖ —. 
τὴν ἰδίαν προτάττειν ἀπολογίαν, ἐπάγειν δὲ τὴν κατηγο- 
pixv δευτέραν" οὕτω γὰρ ἂν εὐπειϑέστερον ἕξομεν àxpo- 
ατὴν, μετὰ τὴν ἀπολογίαν ἑαυτῶν τοῦ ἀντιδίκου τὴν 25 
χατηγορίαν ἐπάγοντες" τὸ γὰρ πρότερον ἑαυτοὺς τῆς ai- 
τίας ἀπολῦσαι δεινὸν εἰς τὸ πεῖσαι τὸν δικαστήν" πῶς 

γὰρ ἄν τις εὐπρεπῶς ἑτέρου κατηγοθήσει αὐτὸς ὧν ὕπο- 
πτὸς καὶ πρὸς τὴν κατηγορίαν ἀπίϑανος" οὕτω κἂν τῷ 

ὑπὲρ τοῦ στεφάνου Δημοσϑένης ἀντεξήτασε λέγων" ἐπει-- 39 
δὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, σχέψασϑε τί 

ὑμῶν ἑκάτερος προείλετο" ἐγὼ μὲν τοίνυν τόδε" σὺ OB 

διαφορὰν --- --- κρινομένων Ald. per lacunam om. — 2 Ald. τόν. 
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τόδε" ei γὰρ καὶ μερικῶς ἔκεῖ ἀντεξήτασεν" ἀλλὰ σχόπει τὴν 
δύναμιν τοῦ ϑεωρήματος, καϑολικῶς γὰρ μᾶλλον ἐν τοῖς 

τοιούτοις μεταχειριζόμενος πείσεις πλέον τὸν δικάζοντα" 
ε olov τίς ὃ γραμματεύς" χαϑόλου καὶ τίς ὁ , δωροδύχος. 

ΣΣωπάτρου. Ἔστι φησὶ καὶ διπλοῦς τέλειος, ὅτ᾽ 

ἂν δύο ἔχῃ ζητήματα τέλεια ἐφ᾽ ἑνὶ ἐγκλήματι" δύο λέ- 
γω πρόσωπα ix διαφόρου ποιότητος" καὶ δύο πράγματα 

, &x διαφόρου φύσεως" ἐν τῷ τοιούτῳ δέ φησι στοχασμῷ 
ἐχλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, διὰ τὸ ἰσάζειν, ovx 

40 ἀεὶ δὲ" εὑρίσκεται γὰρ, ὅτ᾽ ἂν διάφορον ἢ τέχνην ἢ τύ- 
χὴν ἔχωμεν τῶν προσώπων τῶν χρινομένων᾽" οἷον τέχνην 

δὲ δύο τινὲς κατηγοροῖεν ἀλλήλων φαρμακείας" ὧν 
ὃ μὲν ἑἱατρὸς, 0 δὲ ἰδιώτης" ἐνδέχεται γὰρ τὸν ἐδιώτην 
δἰπεῖν, τίς pot τὸ φάρμακον δέδωχεν" ὁ γὰρ ἰατρὸς Eyes 

45 παρὰ τῆς τέχνης " καὶ τοῦ χορηγοῦντος οὐ δεῖται" ἐπὶ 
δὲ τῆς τύχης οὕτω" τύραννος ἐκ τοῦ δήμου ἰατρὸν με- 

ταπεμψάμενος ἤτησεν ἀλεξιφάρμαχον, φήσας ὑπὸ τοῦ 
συνήϑους δηλητήριον 3 εἰληφέναι" λαβὼν τέϑνηχε καὶ ἀμ- 
φισβητοῦσι τοῦ γέρως ἀμφότεροι" ἐνταῦϑα ἡ μὲν τέχνη ἡ 

30 αὐτή" ἰατροὶ γὰρ ἀμφότεροι" ἐπειδὴ δὲ συνέβη τὸ μὲν ἀπὸ 
^ τοῦ δήμου ἥκχειν; τὸν δὲ τοῦ τυράννου εἶναι, ἐμπίπτει τῶν 

ἐλέγχων ἡ ἀπαίτησις" ἐρεῖ γὰρ ὃ τοῦ τυράννου ἰατρός" 
δεῖξον εἰ σὺ δέδωχας τῷ τυράννῳ τὸ δηλητήριον" σὺ 
μὲν γὰρ ἐν τῷ δήμῳ ὧν ἔνϑα πάντες ἐχϑροὶ τυραν- 

35 γίδος, ἡδύνω τισὶν ἀναχοινώσασϑαι " ἐγὼ δὲ οὐκ ἡδυνά- 
μὴν τῷ τυράννῳ συνὼν χαὶ ὑποχείμενος, καὶ οὐδενὶ 
συνὼν πλὴν τοῖς τοῦ τυράννου" τὸ δὲ χρῶμα οὐχ εὑ- 
κατάληπτον τοῖς παλαιοῖς" λέγοντος γὰρ τοῦ ἰατροῦ τοῦ 
προτέρου, πῶς οἷόν τέ σε δοῦναι τῷ τυράννῳ δηλητήριον 

so μάλιστα δι᾽ ἐμὲ ὑποπτευόμενον᾽ πάντως γὰρ αὑτόν σε γεύ- 
σασϑαι ηξίωσεν᾽" ἐρεῖ ὅτι τοῦτο εἰδὼς, ἀλεξιφαρμάκῳ ἑαυ- 
τὸν προησφαλισάμην. Οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἡβου- 

8 Ald. «δηλητηρίου. — ]. 23. Ald. τοῦ τυράννου. et p. 415. 
l. 10. 0 τε ὃ ἐπὶ. 
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λήϑην᾽ εἰρηκὼς ὅτι ἐχλείπδε ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις 
εὐθὺς ἐπάγει περὶ βουλήσεως" τὸ d παραγραφικχὸν παρ- 

ἥχεν᾽ εἰκότως. ὅτι ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ἔχομεν τὴν 
κρίσιν διαβολήν" ἔχει δὲ ὃ μὲν Δημοσθένης λέγειν, ὅτε 
χρυσίον ἴδιον κατώρυττον᾽ ὃ δὲ «Ἰἰσχίνης ὅτι ἔγραφον 5 
μελέτης ἕνεχα καὶ γυμνασίας" οὐχ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν 

διπλῶν ἐχλείπει τὸ παραγραφικόν" οἷον ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου" 
δύο τις ἔχων παῖδας τὸν ἕτερον ἀπεχήρυξεν. ἐτελεύτη- 
σεν εἰπὼν ὡς ὑπὸ τοῦ παιδὸς τεϑνήκχοι" ἀντεγχαλοῦσιν 

ἀλλήλοις, ὃ τε imi τῆς οἰκίας, καὶ ὃ ἀποχκήρυχτος" δύ- 10 

γναται γὰρ ὃ ἀποχήρυχτος εἰπεῖν, ὅτι οὐ δεῖ με χρένε- 
σϑαι" πῶς γὰρ εἶχον δηλητηρίῳ ἢ τινε ἄλλῳ τὸν πατέ- 
ga ἀνελεῖν, Og ἐχτὸς τοῦ πατρὸς διῆγον ἀποχεχηρυγμέ- 

vog' τῶν δὲ διπλῶν στοχασμῶν οἱ μὲν χατὰ ἀμφισβή- 
τησιν, οἱ δὲ ἀντεγχληματιχοί" καὶ χατὰ ἀμφισβήτησιν 45 
μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν δύο ἰατρῶν τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ 

οὖ γέρους“ ἀντεγχληματιχὸς δὲ ὡς ἐπὶ Δημοσϑένους καὶ Ai- 
σχίνρυ ἀντεγκαλούντων ἀλλήλοις. ἐπειδὴ οὖν ἐν τούτῳ 
ἐχλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὡς εἴπομεν, ὁμοίως 

δὲ καὶ τὸ παραγραφικὸν διαιρεῖται λοιπὸν, βουλήσει δι- 30 
πλῇ, δυνάμει διπλῆ, τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ 

τούτοις διπλοῖς" ἀντιλήψει εἰ τύχοι διπλῇ, μεταλήψει ὁ- 
μοίως, μεταϑέσει αἰτίας, πιϑανῇ ἀπολογίᾳ, οὗ πάντως 
δὲ ταύτην Eye ὁ διπλοῦς διὰ τὸ ἐξισαξειν" καὶ ταύτῃ 

πολλάχις" δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις στοχασμοῖς ἀπολογεῖσθαι 35 

πρότερον" εἶτα ἀντικατηγορεῖν χεφράλαιον κεφαλαίῳ ἀν- 
τιτιϑέντας πρότερον " πρότερον γὰρ ἐξιτάσομεν τὴν τοῦ 
Δημοσϑένους βούλησιν" εἶτα οὕτω τὴν «Αἰσχίνου " λαμ- 

βάνοντες καὶ τὰς αἰτίας δι᾿ ἃς ἐβούλετο ἂν πᾳραπρεσ- 
βεῦσαι" τινὲς δὲ φασιν οὐδὲ δύναμιν ἐμπίπτειν ἐπὶ τοῦ 30 
τοιούτου" τί γὰρ μᾶλλον Aioxivng ἡδυνήϑη ἂν ἢ Anuo- 

σϑένης; οὐκ ὀρϑῶς δὲ λέγουσιν" δυνάμεϑα γὰρ bx τι- 

γος περιστάσεως διαφορᾶν τινα εὑρεῖν" ἔχεις δὲ διπλοῦν 
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στοχασμὸν παρὰ ᾿Ὑπερίδῃ ἐν τῷ Δηλμαχῷ" ἐχϑησόμεϑα 
δὲ τὰ εἰρημένα ὑπὲρ τοῦ γενέσϑαι σαφὲς τὸ λεγόμενον" 

ἀφίκοντό, τινες εἰς 4ηλον ἄνϑιρωποι «Αἰολεῖς πλούσιοι 

χρυσίον ἔχοντες, πολὺ χατὰ ϑεωρίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀπο- 

5 δημοῦντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν, οὗτοι ἐφάνησαν ἐν 'Ῥηνείᾳ ἐχ- 
. 184 βεβλημένοε τετελευτηχότες" τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου 

ὄντος, ἐπιφέρουσι Δήλιοι τοῖς ἹῬηνεῦσιν αἰτίαν ὡς av- 
τῶν ταῦτα πεποιηκότων, καὶ γράφονται τὴν πόλιν ἀὺ- 
τῶν ἀσεβείας, οἱ δὲ 'Ῥηνεῖς ἡγανάκτηνταί τε τῷ πράγματι 

10 χαὶ πρρσχαλοῦνται Δηλίους τὴν αὐτὴν δίκην οὔσης δὲ 

τῆς δικασίας, ὁπότεροί εἶσιν οἱ τὸ ἔργον πεποιηκότες, ἡρώ- 

των οἱ ἹΡηνεῖς τοὺς Δηλίους, δι’ ἣν αἰτίαν ὡς αὑτοὺς 

ἀφίχοντο" οὔτε γὰρ λιμένας εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς οὔτε ἐμ- 
[4] πόριον, οὔτε ἄλλην διατριβὴν οὐδεμίαν" πάντας t6 ἀν- 

15 ϑρώπους ἀφιχνεῖσθαι πρὸς τὴν nov ἔλεγον xol αὐτοὶ 

τὰ πολλὰ ἐν Δήλῳ διατρίβειν" τῶν δὲ Δηλίων ἀχοχρινο- 

μένων αὐτοῖς ὅτι ἱερεῖα ἀγοράσαντες οἱ ἄνθρωποι διέ- 
βησαν εἰς τὴν “Ῥηνειαν᾽ διὰ τί οὖν, ἔρασαν οἱ Ῥηγεῖς, εἰ 
ἱερεῖα ἦχον ὠνησάμενοι, ὡς φατὲ, τοὺς παῖδας τοὺς ἀχο- 

20 λούϑους οὐκ ἤγαγον τοὺς ἄξοντας τὰ ἱερεῖα, ἀλλὰ παρ᾽ 
ὑμῖμ ἐν Δήλῳ κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ μόνοι διέβησαν" πρὸς 
δὲ τούτοις τριάχοντα σταδίων ὄντων ἀπὸ τῆς διαβάσεως 

πρὸς τὴν πόλιν τὴν Ῥηναέων τραχείας οὔσης ὁδοῦ, δε᾽ 
ἧς ἔδει αὐτοὺς πορευϑῆναι ἐπὶ τὴν ἀγορασίαν, ἄνευ 

| 26 ὑποδημάτων διέβησαν" ἐν Δήλῳ δὲ τῷ ἱερῷ ὑποδεδεμέ- 
VOL περιεπατουν" ἐκ τοίνυν τούτων ἔστε γνώριμον ὅτε 
παρὰ τῶν ἀρχαίων ἡ τέχνη xol el στάσεις εἰλημμέναι 
εἰσίν" ἔστι χαὶ ἕτερον εἶδος διπλῶν, ὃ παρά τισι μὲν 
εὕρηται τῶν τεχνιχῶν, Ἑρμογένει δὲ οὐκ εἴρηται" ὃν 

80 καλοῦσί τινες διπλοῦν μονομερῇ" ἐν ᾧ δύο μὲν πράγμα- 
τά εἰσι καὶ πρόσωπα χρινόμενα, ἕν δὲ τὸ κατηγοροῦν" 
οἷον «“ἰσχίνης καὶ Δημοσϑένης: ἐκ τῆς κατὰ Φίλιππον 
ἐπανήκοντες πρεσβείας, ὃ μὲν χρυσίον εὕρηται χατορύτ- 

- 
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των, ὃ δὲ παραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφων xai Ὑπε- 
ρίδης ἀμφοτέρων κατήγορος. διπλοῦς δὲ ἀτελὴς, ἐκ μὲν 
τῶν πραγμάτων , ὅτ᾽ ἂν μόνα τὰ πράγματα κρίνηται" 

οἷον δύο ῥήτορες πρεσβεύσαντες παρὰ τύραννον χαὶ 

ἐπανήχοντες ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσι͵ δώρων, ἐπειδὴ ὁ μὲν δ᾽ 
χρυσίον εὕρηται κατορύττων, ὃ δὲ ἀπολογίαν παραπρεσ- 
βείας γεγραφώς" ἐνταῦϑα μὲν πρόσωπα ἰσάζοντα ovx 
ἐπιδέχεται ἐξέτασιν" τὰ δὲ πράγματα διαφέροντα ἐξετα- 
σϑήσεται᾽ πάλιν οὖν ἡ μὲν βούλησις καὶ ἡ δόναμες ἐχ- 
λέλοιπε᾽ τοῖς δὲ ἄλλοις ὁμοίως διαιρεϑήσεταε κεφαλαί- 40 

οἷς οἷςπερ 4 xol ὁ τέλειος διπλοῦς κατὰ ἀντεξέτασιν- 

Μαρκελλίνου. Ἶσαζει 5 τὰ πρόσωπα, διὸ οὐχ 
« , - 52 ἔχει ποιότητα" τὸ τοίνυν τοιοῦτον ζήτημα εἰς μονὴν τὴν 

τῶν πραγμάτων ζήτησιν περιστήσεται, τῶν προσώπων - 
οὐδὲν συμβαλλομένων πρὸς τὴν χατασχευήν" πρῶτον 15 
μὲν ὅτι ἄδηλος αὐτῶν φύσει ἡ ποιότης" ἐσχάτην οὖν 
αὐτῶν ἔχομεν τὴν τάξιν ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν προσώπων" 
ἔπειτα ὡς εἶπον ot, ἐξισάξει αὐτῶν ἡ ποιότης" ἁπλῶς 9 

οὖν ψιλὴν αὐτῶν τὴν προσηγορίαν ἔχομεν, ἡ δὲ διαίρε- 
σις ὁμοίως τῶν τοιούτων οὐχ ἄδηλος" τὰ μὲν γὰρ τοῦ 30 

προσώπου κεφάλαια, ἀναγκαίως ἐχλείποντος τοῦ προσώ- 

που, φημὶ δὴ βούλησις καὶ δύναμις, τὰ δὲ τοῦ πραγμα- 
τος εὑρεθήσεται" τὸν αὑτὸν δὲ τρόπον Ov “περὶ τοῦ τε- 
λείου διπλοῦ μελετηϑήσεται τοῖς ἐμπίπτουσιν, ὃν πρὸς 
ἐν ἀντιξιϑέντων ἡμῶν χεφάλαιον. 25 

4 

"Ex δ᾽ αὖ μόνων προσώπων διπλοῦς γίνεται στοχασμὸς ὅτ᾽ ἂν μόνα 

τὰ πρόσωπα κρίνηται" οἷον ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ὃ ἀριστεὺς ἐτε- 

λεύτα μητρυιὰν ἔγων καὶ αἰχμάλωτον παλλακίδα καὶ ἀντεγκαλοῦσιν 

ἀλλήλαις" ἐνταῦϑα μόνη. ἣ βούλησις καὶ ἣ δύναμις ἐξεργάζεται, & 

δὴ καὶ φύσει τοῦ προσώπου ἐστὶν ἔδια, τὰ δ᾽ ἄλλα 80 

πάντα ἰσάζει. 

ΣὡΣωπάτρου. "loréov ὡς ἐνταῦϑα ἡ περὶ τὸ πρό- 

4 Ald, εἴπερ. Par. olgzeo. 5 Par. ἐξισάζει. 6 Ald. ἁπλοῦς. 1 

, 
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σωπον ὑποψία τῷ ἰσάζειν ἔμεινεν ἀνεξέταστος" ὃ yap 
ἄν ἡ ἑτέρα περὶ τοῦ φαρμάχου χατασχευάσῃ, τοῦτο καὶ 
ἢ ἑτέρα , & γὰρ ἢ αἰχμάλωτος φήσει πρὸς τὴν μητρυι- 
ἂν, ὡς δυσμενείᾳ τῇ περὶ τοὺς προγόνους κρατουμένη 

5-rovto εἰργάσατο. , τοῦτο xal ἡ μητρυιὰ τῇ αἰχμαλώτῳ 

. ὡς τεχμήριον, τῆς φαρμακείας ἐπενέγχκοι, δυσμενῶς τὸ 

185 αἰχμάλωτον ἅπαν. πρὸς τοὺς ἀριστέας διακέίμενον ano- 

φαινομένη, βούλησις δὲ χαὶ δύναμις ἐξετάξεται οὕτω". 

φήσει γὰρ 1 αἰχμάλωτος" ἐγὼ μὲν οὐχ ἂν ἐβουλήϑην 

40 τὸν χοινωτν μοι TOU βίου τὸν χηδεμόνε Σ τὸν φίλτατον, 

ἀνελεῖν" μέγιστον γὰρ εἰς περίστασιν yvvouxi ἡ κατὰ 

τὸν γώμον χοινωνία" οὗ δὲ ὡς ἐχϑρὸν τὸν πρόγονον 
ὁρῶσα xol ἅμα διὰ τὴν πρὸς μὲ ξηλοτυπίαν ἐβουλήϑης" 
ἀλλὰ καὶ ἡδυνήϑης" οὐδὲν γὰρ ἐμποδὼν τῇ ἐπιβουλὴ τῷ 

45 οἰχείως δοχεῖν πρὸς τὸν πρόγονον ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο 
&gvÀaxrog ἐχείνου πρός σε διακειμένου" ὡσαύτως xal 9] 

μητρυιὰ πλέον ἰσχύουσα τῇ δυνάμει ἐρεῖ" ὡς ἐγὼ μὲν εἰ 
.. xoi ἐβουλήϑην, ἀλλ᾽ οὐχὶ xci ἠδυνήϑην" ὑπόπτως ἀεὶ" 

τῶν προγόνων ταῖς μητρυιαῖς διαχειμένων" ἄλλως τε δὲ 
30 οὐδὲ ἐβουλήϑης εἰχόνα poi τοῦτον μόνον τοῦ ἀκδρὰς 

ζῶσαν περιληφϑέντα ἀφανίσαι" σὺ μέντοι, χαὶ ὅτι μὲν 
τὸ δυνατὸν εἰπεῖν σοι οὐδεὶς ἂν ἀντερεῖ λόγος" ἐν προσ- 

, ποιήσειε γαμετῆς πᾶν ὁτιοῦν καὶ πράττειν σοὺ καὶ πεί- 
Oe» ἐκεῖνόν co. τῷ βουλήματι δυναμένης" ἕπεσθαι δέ 

25 σοι καὶ τῇ δυνάμει TO: βούλεσϑαι ἐχεῖνος ἂν ἀμφιβαλοι" 
ὃς ὠμότητα βάρβαρον ἡγνόησε xai ἀσπλαγχνίαν οὐδὲν 

ἧττον ὀϑνείων περὶ τὰ φίλτατα διαχειμένην" ἄλλως δέ 
τὸ χαὶ ἡ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἐπανάξευξις συγγενές" ἣν ov- 

δὲν οὕτως ὡς τὸ ἐχποδὼν χαταστῆσαι τὸν ἀνδραποδισάα- 
80 μενον καὶ κεχζημένον προυξένει τῆς κατηναγχασμένης ? οἷ- 

κειότητος προτιμοτέρα" ἡδίων γὰρ ἅπασιν ἀνϑρώποις 

- 7 
4 Ald, κηδαιμόνα. 2 Ald. καταναγκχ. 
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ἡ ἐπὶ τῆς ἐνεγχαμένης διατριβὴ κἂν εὐτελὴς τῆς ἐπ᾿ 
ἀλλοδαπῆς εὐτυχεστέρας διαγωγῆς. “Ὅμηρον. συνέπαινον 
λάμβανε τοῦ λόγου καὶ ᾽Οδυσσέα ὑπόδειγμα, t ὃς τὴν μετὰ 
Κίρκης συνοίκησιν, χαίτοι ϑεᾶς, τῆς μετὰ Πηνελόπης 
φαυλοτέραν ἡγήσατο" τοῦ - δὲ ἀνωτέρω ἐπιχειρήματος 5 

Mise. 7 Κολχὶς εἰς παραδείγματος 3. λόγον ἀρκέσει 

οὕτως ἀπηνῶς περὶ τὰ φίλτατα διατεϑεῖσα" καὶ ἡ XOL- 

"γὴ πάντων ἀνθρώπων περὶ τῶν βαρβάρων ὑπόληψις. 

Μαρκελλένου.- Ὥσπερ διπλοῦς ἀτελὴς ἐχ πρα- 
γμάτων ὁ μόνα ἔγων τὰ πράγματα, οὕτω διπλοῦς ἐκ 10 
προσώπων ὃ μόνα ἔχων χρινόμενα πρόσωπα" καὶ ὥσπερ 
ἐν ἐχείνῳ λείπει τὰ τοῦ προσώπου χεφάλαια, οὕτω κὰν 
τούτῳ λείπειν τὰ TOU πράγματος" τὰ δὲ ἄλλα ἔχει" τὰ 
μὲν οὖν πράγματα ἐξισάζει ἐνταῦϑα, τὰ δὲ πρόσωπα 
διάφορα ὄντα ἐπιδέχεται ἐξέτασιν" ἔστι δὲ ϑαυμάσαι 15 
πάλιν ἐνταῦϑα, πὼς ὁ τεχνικὸς ἁπλοῦν ix προσώπων 

μόνον στοχασμὸν oU φάσχων εἶναι, διπλοῦν ἐκ προσώ- 
πων μόνον συνιστάμενον εἶναι συγχωρεῖ" ἡ μὲν οὖν αἷ- 
τία TOU τεχνιχοῦ Xo ἀπολογία τοιαύτη" οὐδὲ ἐνταῦϑα -. 
καϑάπαξ ἐχλείπειν τὸ πρᾶγμα βούλεταε, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 20 

ἀσώτου, ἀλλ᾽ οὐχ ἐμπίπτει κανταῦϑα τὸ πρᾶγμα" δια c 

δὲ τὸ ἰσάζον ἐκλείπει" ἀλλὰ κἀνταῦϑα οὐ χαλῶς" εἰ γὰρ 

καὶ διὰ τὸ ἰσάζον ἐχλείπει, 0umg ἐξέτασιν ovx ἐπιδέχε- 

ται ὧστε οὐδὲ μίαν γορηγίαν ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
ἔχει" ἀλλ᾽ ἅμα τῇ φύσει μόνον, οὐκ ἐργασίᾳ κεῖται τὸ 35 
πρᾶγμα" ἀδύνατον γὰρ μὴ ἐμπίπτειν σημεῖον κατὰ φύ- 
σιν, οὐ πάντως δὲ ἐξεταζόμενον᾽ δῆλον οὖν ὡς καἀνταῦ- 
ϑα σφάλλεται" ἡμεῖς δὲ φαμὲν ὅτι καὶ ὁ ἁπλοῦς ἐκ 
προσώπων μόνων συνίσταται xol, ὃ διπλοῦς ἐκ προσ- 
πων, ὥσπερ ὃ προχείμενος " | πρᾶγμα γὰρ παντελὼς οὐχ 30 

ἔχει χρινόμενον" οὔτε γὰρ αὗται πεπράχασὶ τε, οὔτε GÀ- 
λου πράξαντος ἄντιχρυς εἰς αὑτὰς ἀναφέρεται" ovre 

3 Ald, παράδειγμα. 5 Ald. ἀναφέρηται. 
Rhetor. IV. 
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μὴν ἄλλου ὄντος. φανεροῦ τοῦ πράξαντος ἐξ ὑποψίας 
, φίρένονται" διαιρεῖται δὲ ὡς προειρήκαμεν ὃ τοιοῦτος 

στοχασμὸς τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις κεφαλαίοις" ἐν- 
ταῦϑα τὰ τοῦ πράγματος ἐχλείπει κεφάλαια" τὰ δὲ τοῦ 

δ προσώπου μόνα ἐμπεσεῖται" ὅτι ἐγὼ μὲν οὐχ ἂν ἐβου- 
λήϑην αὐτὸν ἀνελεῖν εὖ παϑοῦσα ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐχ 
ὡς δούλῃ μοι ἐχρήσατο ἀλλ᾽ ἐπεχούφιζε τὰς συμφορὰς, 

σὺ δὲ ηβούλου ὡς μητρυιὰ φϑονοῦσα τῷ προγόνῳ ἀρι- 
στεύσαντι" χαὶ ἐγὼ μὲν οὐκ ἠδυνάμην ἐν αἰχμαλώτου 

10 χαὶ διαχόνου τάξει τυγχάνουσα, σὺ δὲ ἡδύνω χρατοῦσα 
, ἐν τῇ οἰχείᾳ" ἡ δὲ μητρυιὰ ἐρεῖ, ὅτε οὐχ ἅμα τῷ ὀνό- 

186 ματι τῆς μητρυιᾶς καὶ τὸ πολέμιον φαίνεται, ἐπεὶ μη- 
τέρων χρηστότητος ovx ἐπελιπόμην περὶ αὑτὸν καὶ ὅσα 

τοιαῦτα" σὺ δὲ ἡβούλου μνησιχακοῦσα ὑπὲρ ὧν σε ἐξην- 
15 δραποδίσατο καὶ τὴν σὴν πατρίδα" xoi ἐγὼ μὲν oux 

ἠδυνάμην, οὐδαμοῦ μόνῳ συνοῦσα αὐτῷ, σὺ, δὲ ἡδύνω 

συγχαϑεύδουσα xal νυχτὸς μόνῳ συνοῦσα αὑτῷ οἷα εἰ- 
κὸς παλλαχίδα" ὁμοίως δὲ xoi τοῦτο ἀτελὲς ix μόνων 

πραγμάτων" οἷον περιεχόύόπησαν οἱ ἑρμαῖ xol ἀντεγχα- , 

30 λοῦσιν ἀλλήλοις ᾿Δλκιβιάδης χαὶ Νικίας" ἐνταῦϑα πρά- 
γματα, μὲν οὐχ ἔτι, ποιότητες δὲ μόναι" ἐλέγχει δὲ αὖ- 

τὸν ἐνταῦϑα 0 τεχνικὸς, ; ἀποϑέμενος μὲν ὡς οὐχ ἔστιν 

᾿ ἁπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, ὅτε περὶ τοῦ ἀσώ- 
tov διελέγετο" δεικνὺς «δὲ πάλιν, ὡς ovx ἔστι διπλοῦς 

25 ἀτελὴς ἐχ μόνων προσώπων" εἰ. γάρ ἐστιν ἐν διπλῷ 
στοχασμῷ 'μὴ xouóuevov πρᾶγμα, δῆλον ὅτι καὶ ἐν 

ἁπλῷ ἔσται" ἀπὸ γὰρ τῶν ἁπλῶν ἡ τῶν διπλῶν εὕρε- 

σις γίνεται. 

Ἔστι παρὰ ταῦτα ἕτερα εἴδη στοχασμῶν διπλῶν τρία, οὖς καλοῦ- 

30 μὲν συνεζευγμένους᾽" ὅ τὸ * ἐμπίπτων καὶ 0 προκατασκεναζόμενος; 

καὶ ὁ κατασχευὰαζόμενος. 

Xe πάτρου. ᾿Ενταῦϑα ἐμήνυσεν ὅτι τὸ διπλοῦν 

4 Ald. τ᾿. | 



ΕΙΣ ΣΤΑ͂ΣΕΙΣ. 451 

' γένος ἐστὶ καὶ οὐχ αὐτὸ εἶδος" οὐχοῦν οἱ ἀντεγκληματι- 
xoi, εἰ μὲν ὡς γένος ἐχλήϑησαν, εὖ ἂν ἔχοι" εἰ δὲ αὖ- 
τοὶ μόνον, οὗ κυρίως εἰσὶ διπλοῖ, ἀλλ᾽ οἱ ἐπὶ δύο dyxg- 
μασιν ἐν πρόσωπον ἔχοντες κρινόμενον, ἢ ἀνάπαλιν, 

᾿ ὡς ἤδη εἴρηται, κἂν ὅμοια ὦσι τὰ ἐγκλήματα, ὡς ἐπὶ δ 
τοῦ πλουσίου τοῦ χρινομένου δυσὶ φόνοις" ἐπειδὴ ἄνε- 
βάλλετο, τὸν, μηνυτὴν τοῦ πρώτου φόνου, καὶ εὕρηται 

καὶ αὑτὸς οὗτος γεχρὸς ἀσχύλευτος." 

Μαρκελλίνου. Εἶπεν τῶν διπλῶν τοὺς ἄντεγ- 
χκληματικοὺς χαὶ τοὺς χατὰ ἀμφισβήτησιν" λοιποὶ δέ εἰν 10 

σιν οἱ καλούμενοι συνεζευγμένοι, οἵ διήρηνται εἰς τρεῖς 

τρύπονς᾽ εἴς T6 ἐμπίπτοντας καὶ προκατασχευαζομένους, 
ἔτι τὸ μήν εἰσι χαὶ συμπεπλεγμένοι , οἵ διαφέρουσε τῶν 
συνεξευγμένων ταύτῃ , ὅτι oi μὲν συμπεπλεγμένοι ἕν 

πρόσωπον ἔγουσι περὶ δύο πραγμάτων χρινόμενον" οἷον 15 
πλούσιος καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ, εὑρέϑη ὁ πένης —— 

δολοφονηθεὶς, ἐχήριξεν ὁ δῆμος τῷ μηνύσαντι ? τὸν 
φονεύσαντα ἕν τάλαντον, ἀντεχήρυξεν ὁ πλούσιος δύο 
τῷ μηνύοντι, ἦλϑέ τις ἐπαγγελλόμενος μηνύσειν, εἰ λά- 
fou τὰ δύο τάλαντα, εὑρέϑη καὶ αὑτὸς νεχρός" xoà κρί- 20 
veros ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὁ πλούσιος" οἱ δὲ συνεζευγμέ- 
γοι, εἰ καὶ ἔχουσι. δύο πράγματα, οὐχ ἀμφότερα κρί-΄ 
vera," ἀλλὰ τὸ ἕτερον εἰς σύστασιν τοῦ ἑτέρου παῤα- 
λαμβάνεται" ἐπεὶ δὲ τῶν συμπεπλεγμένων ἀμφότερα χρί-. 
νεται, ταῦτα μέντοι τὰ τρία διπλᾶ καλεῖ ὃ ἹἙρμογένης" 35 
οὗ μὴν δοχδῖ τισε διπλᾶ εἶναι, οὔτε μὴ ἁπλᾶ" καὶ κοι- 

γὸν αὐτῶν ὕνομα τὸ τῶν συνεζευγμένων" ἔχεν δὲ xol 
ἔδιον ἔχαστον ὄνομα" ὃ μὲν καλεῖται͵ ἐμπίπτων, ὃ δὲ 
προκατασκευαζόμενος, ὃ δὲ συγκατασχευαζόμενος" καλῶς 
δὲ ταῦτα ὃ τεχνιχὸς τὰ εἴδη ἐχώρισεν" εἰλὼν, ἔστι καὶ 

ἕτερα, ὡς πρὸς διαφορὰν τοῦ κυρίως διπλοῦ" ἐχεῖ γὰρ 

.. 3 AM, τὸν μηνύσαγτα. — 5 Ald, ἐχώρησεν, ser, ἐχώρισεν. 

29. 4 
- 
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εἰ xol τὸ tv ζητούμενον, ἀλλὰ δύο πρόσωπα ἔχομεν τὰ 
κρινόμενα" διὸ καὶ χυρίως ἐχεῖνος εἴρηται διπλοῦς, διὰ 
τοῦτο διπλᾶ xol τὰ κεφόάλαισ δέχεται, ἑχατέρου τῶν 
κρινομένων πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον χρωμένου τῇ ἐρ- 

b γασίᾳ καὶ μεταχερρίσει τοῦ λόγου, καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ 
κεράλαια ἀντιτιϑέντος" ἐν δὲ τῷ συνεξευγμένῳ διπλῆ 
μὲν κανταῦϑα ἡ διαίρεσις, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ τῶν ξητημάτων 
καὶ ἕχαστον iv μέρεε κατασχευαζόμενον" ov χεφραλαίῳ 
ἀντιτιϑέντος χεράλαιον τοῦ λέγοντος, ὥσπερ ἐν τῷ xv- 

40 ρίως διπλῷ κελεύσει ποιεῖν ἡ τέχνη" καλεῖται δὲ οὗτος ὃ 
διπλοῦς ἀντεγχληματιχὸς xoi ἀντικατηγορητικὸς, ἀναγ- 
καῖον δὲ πάλιν περὶ τῶν συνεζευγμένων εἰπεῖν πόϑεν 
οὕτως ἐχλήϑησαν, δεύτερον δὲ ζητεῖται εἰ διπλοῦς τρί- 
τον τίς αὐτοῦ πρὸς τὰ ἄλλα διαφορά, «Συνεζευγμένοι 

45 μὲν οὖν εἴρηντᾶι παρὰ τὸ ἔχειν δύο. ξητήματα συμπε- 
πλεγμένα, καὶ 8» μὲν εἶναι τὸ ζητούμενον, τὸ δὲ ἕτε- 

187 ρον εἰς σύστασιν αὐτοῦ παραλαμβάνεται" διαφέρουσι 
δὲ τοῦ ἑτέρου διπλοῦ" ὅτι δύο πρόσωπα ἔχομεν ἐκεῖ κρι- 
νόμενα" ἐνταῦϑα δὲ ἕν" ὥστε τοὐναντίον εὑρίσχεσϑαι, 

20 δύο μὲν τὰ ζητούμενα, ἕν δὲ τὼ κρινόμενον πρόσωπον" 
ἐχεῖ δὲ ἕν μὲν τὸ ζητούμενον, δύο δὲ πρόσωπα τὰ. κχρι- 
γόμενα" ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο, διατί O0 συνεζευγμένος 
μᾶλλον ἁπλοῦς ἐστιν, εἴγε καὶ πρόσωπον͵ ἕν ἔχεν τὸ 
κρινόμενον, ἕν δὲ καὶ πρᾶγμα κχρινύμενον, τὸ yaQ ἕτε- 

25 gov συμπλέχεται" εἰ γὰρ xol δύο τὰ ζητούμενα,, ἀλλ᾽ ὃν 
τὸ χρινόμενον, ὥσπερ ἐν τῷ ἁπλῷ στοχασμῷ" ἀλλὰ πρό- 
δηλὸς 4. αἰτία, δι᾽ ἣν οὐχ ἁπλοῦς“ ὃ 0 τοιοῦτος " εἰ μὲν 
γὰρ ἥν ἕν ζήτημα μόνον, ἣν ἂν ἁπλοῦς εἰχότως " ἐπει- 

δὴ δὲ δύο περιέχεε τὰ ζητούμενα, κἂν ἕν ὑπάρχει τὸ 
80 χρινόμενον, ἕτερον εἶδος ποιεῖ στοχασμοῦ καὶ ἔξω γίνε- 

ται τοῦ ἁπλοῦ" ἴδιον γὰρ τοῦ ἁπλοῦ τὸ ἕν εἶναι ζήτη- 
uo ἐφ᾽ ἑνὶ προσώπῳ σερεφόμενον" εἰ δὲ τις ἀντιπέσοε 
ἐνταῦϑα ὅτι καὶ ἐν τῷ ἁπλῷ εὑρίσχομεν πολλάκις οὐχ 

4 Ald. ἁπλῶς, scripsi ἁπλοῦς. 
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ἐφ᾽ ἑνὶ προσώπῳ τὴν κατηγορίαν, ἀλλ᾽ ἐν πλείοσιν, 
ὥς οἱ δέκα νέοι κοινωνήσαντες τῆς οὐσίας καὶ χρινόμε- 
pvo, τυραννίδος ἐπιϑέσεως, λεχτέον ὡς xa» πλῆϑος qv 

τῶν χρινομένων, ἀλλ᾽ ὅμως ὡς ἕν τι τῶν προσώπων 
δοχεῖ" μία γὰρ τῶν νέων ἡ ποιότης καὶ χοινὴ καὶ οὐχ 5 
ἐδία ἑκάστου ἐκ τῆς ὕλης ὑπόχειται" xo) ἡ πρᾶξις μία" 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀντεγχαλοῦντας ἀλλήλοις ἔχομεν τοὺς νέους. 

Καὶ ὃ μὲν ἐμπίπτων γίνεται, δτ᾽ ἂν ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας 
ὁλόκληρον τι. ζήτημα ἐμπέσῃ καὶ ἀναγκαῖον γένηται καὶ αὐτὸ διε- 
Asl» τελείως" οἷον ἔδει τὸν ἁλόντα προδοσίας δεδέσθαι παρὰ τῷ 10 

στρατηγῷ, μέχρις ἂν εἴπῃ. τοὺς συνειδότας" ἅλούς τις προδοσίας 

στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστράτήγῳ᾽ ὃ δὲ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὡς 

ἐπὶ γυναικὶ εὑρὼν καὶ συνειδότος φεύγει" ἐγταῦϑα γὰρ μετὰ τὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους χρωμένον μεταϑέσει ? τῆς αἰτίας τῇ λε- 
γούσῃ ὅτι μοιχὸν ἀπέμτεινα τοῦ φεύγοντος, εὕρηται ζήτημα ἕτερον 18 

τὸ εἰ ἐκεῖνον εἰκὸς δευμώτην ὄντα μοιχεῦσαι καὶ εἰ τὴν γυναῖκα 
εἰκὺς τῷ τοιούτῳ ἑαυτὴν» ἐπιδοῦναν" καὶ μετὰ τὴν τούτου διαίρεσιν 

πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιϑανὴν ἀπολογίαν ὃ φεύγων ἥξει. — 

Μαρκελλίνου. 'O ἐμπίπτων γίνεται, ὅτ᾽ ἂν ἀπὸ 
τοῦ χρινομένρου πράγματος οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐξ 30 

αὐτοῦ τοῦ. χρώματος τοῦ χρινομένου πράγματος ἄλλο 

ἀναχύψῃ ξήτημα , αὑτὸ μὲν οὐ πρινόμενον, συμιβαλλό- 

μενον δὲ πρὸς τὸ χρινόμενον" σημειωτέον δὲ τοῦτο, ὅτι 

αἱ μὲν ἄλλοι πάντες στοχασμοὶ τὴν μετάϑεσιν τῆς αἱ- 

τίας ἐκτὸς ἔχουσιν τοῦ ζητήματος" ὃ δὲ ἐμπίπτων μό- 26 

vog ἐν αὐτῷ τῷ ὅρῳ τοῦ ζητήματος ἔχει τὴν μετάϑε- 
σιν τῆς αἰτίας" εἴρηται δὲ ἐμπίπτων ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν 

μετάϑεσιν τῆς αἰτίας ἐμπίπτει ἕτερον ζήτημα" οἷον ἀφῆ- 

χέ τις τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν γυναικὶ ἀλλοτρίᾳ εἰπὼν διὰ 

σωφροσύνην" καὶ xoivet αὐτὴν ὃ ἀνὴρ μοιχείας " ἢ | ζῆ-᾿ 80 

τησις τῆς σωφροσύνης τὸ δεύτερον ξήτημα" ἐκείνης γὰρ 

, λεγούσης τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας τοῦ πρώτου ζητήμα-. 

1 Ald. μεταϑέσεις. 
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τος, ὅτε διὰ σφφροσύνην μοι κατέλιπεν, ἐμπίστει ix rot- 
TOU τὸ δεύτερον. ζήτημα, εἰ σώφρων ἢ οὔ" ὦστε ἐν αὐτῷ 
τῷ ὅρῳ κεῖται ἡ μετάϑεσις. Ὅτ᾽ ἂν ἐν τῇ μεταϑέ- 
σϑι τῆς αἰτίας" ὅρα πὼς ἐμφαίνει τὸ ἀπὸ τοῦ χρώ- 

8 ματος, ὅτι éx τούτου ἀνακχύπτει τὸ ἕτερον ζήτημα" αὑτὸ 
γὰρ τὸ χρῶμα γίνεται ἀρχὴ τοῦ δευτέρου διὰ τὸ μὴ ὅὁμο- 
λογουμένην εἶνωαν xol τὴν αἰτίαν, τουτέστιν αὐτὸ τὸ 
χρῶμα, ὅπερ ὃ φεύγων προβάλλεται" ἀλλ᾽ ἀμφίβολον 

| xal ζητούμενον, καὶ δεῖ τοῦτο κατασχευάζειν ἑτέρᾳ διαι- 
10 ρέσδε τῶν κειαλαίων" ἀλλὰ δεῖ μέχρε τῆς βουλήσεως καὶ 

δυνάμεως καὶ τῶν ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους ἐξετάσαντα 
ἀνατρέχειν πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ πρώτου ζητήματος πιϑα- 
γὴν ἀπολογίαν. Ἔδει τὸν ἁλόντα προδοσίας. 
ϑαυμάσαι ἄξιον τῆς πλάσεως τὸ βούλημα, πρῶτον τὸν 

46 vOuOV τὸν χελεύοντα δεδέσϑαει, εἶτα τὴν διάνοιαν" εἰκὸς 
γὰρ εἶναι τοὺς συνειδότας, μετὰ ταῦτα ὅτι ὃ ἀνελὼν 
ὕποπτος εἶναι δοχεῖ, φόβῳ τοῦ μέλλοντος ἀνῃρηχέναι" 

188 ἄντιχρυς γὰρ ὃ στρατηγὸς ἑαλώκχει μηδὲ μίαν ἔχων τοῦ 
φόνου τὴν πρόφασιν" καλῶς δὲ xa τὸ ὡς ἐπὶ τῇ 

20 γυναικὶ καταλαβὼν" εἰ γὰρ ἦν ὡμολογημένον , ὅτι κατ- 
ἔλαβεν, οὐχ ἂν συνέστη, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ, ἵνα 

7i ὡς πεπλασμένον xol μέσον τὸ ἐγχλημα" ἡ μὲν οὖν 

πλάσις ϑαυμασίως ἔχει" τοῦ δὲ κατηγόρου λέγοντος ὡς 

συνήδεις τῇ προδοσίᾳ" τὸν γὰρ ἔλεγχον δεδιῶς ἀπέκτει- 

35 vag, καὶ σημεῖον τοῦ συνειδέναι χατασχευάξοντας τὸ 

ἀπέχτεινας" ἀντιτίϑησι τὸ γρῶμα ὁ φεύγων, ὅτι μοιχὸν 

ἀπέχτεινα τοῦ νόμου Ü χελεύοντος, καὶ τὸ ἀντιληπτιχὸν 

ὁμοῦ καὶ τὸ ἀντεγκληματικὸν προβαλλόμενος" οὐχοῦν 
χατὰ μέσην τὴν διαίρεσιν ὁλόχληρον ἐμπεσεῖται ξήτημα, 

80 εἰ ὄντως μοιχὸς ἐκεῖνος ὃ δεδεμένος" κατασχευάσομεν 

οὖν ἀπὸ τῆς ποιότητος τῶν συμπιπτόντων προσώπων᾽ 
καὶ καϑολικὸν τοῦτο ϑεώρημα, τὸ μὴ μόνον τοῦ κρι-͵ 

/ 
2 Ald. εἴδει. Σ Ald. λόγον. 
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γομένου προσώπου, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν συμπιπτόν- 
των ?* προσώπων ἐν τῷ προβλήματι. τὴν ποιότητα σχο- 
πεῖν" ἐξετάσεις γοῦν ἐνταῦϑα χαὶ τοῦ δεδεμένου καὶ τῆς 

γυναικὸς τὴν προαίρεσιν" τοῦ μὲν εἴγε εἰχὸς ἦν ἐν τοι- ᾿ 
αὐταῖς συμφοραῖς ὄντα τοιούτων ἐἐπιϑυμεῖν͵ τὴν δὲ εἰ 5 

πιδιανὸν στρατηγοῦ γυναῖχα, οὖσαν δεσμώτῃ ἑαυτὴν ἐκχ- 
δοῦναι. Πᾶαλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιϑανὴν ἀπολο-- 
γίαν' πάλιν ἐνταῦϑα πιϑανὴν ἀπολογίαν τὸ μὴ ἀντι- 
στρέφον ἐχάλεσδε" τῇ γὰρ πιϑανῇ ἀπολογίᾳ οὐδὲν ταῦτα 
χρησόμεϑα διὰ τὸ ἀκολουϑεῖν τὸ σημεῖον τῷ ἐγκλήματι" 40 

εἰκὸς γὰρ ἣν τὸν * συνειδότα τῇ προδοσίᾳ ἐκποδὼν τὸν 
ἁλάντα ποιήσασϑαι, φεύγοντα τὸν ἔλεγχον" πρῶτον οὖν 
φησι μέχρι τῆς μεταϑέσεωρ διαιρήσομεν τὸ πρῶτον ζή- 
τημα" εἶτα ἐμπεσόντος τοῦ δευτέρου ἀπὸ τῆς μεταϑέ- 
σεως διαιροῦμεν καὶ τοῦτο μέχρε xol τῶν αὑτῶν τόπων᾽ 45 
μετὰ δὲ τοῦτο ἀχολούϑως ἐπὶ τὴν τοῦ “πρώτου πιϑα- 
γὴν ἀπαλογίαν ἐπανελευσόμεϊα. * xoi τούτῳ καταχλεῖσο-. 

, gt». τὰ δύο ζητήματα. 
"Ev $ τούτῳ τῷ προβλήματι ξητεῖται πρῶτον EL σύν- 

ot08, μετὰ ταῦτα εἰ μοιχὸς ἐχεῖνος " ἴδιον δὲ τοῦ ἐμ- 20 
πίπτοντος τὸ τὰ δεύτερον ζήτημα λαμβάνειν τὴν ἀρ- 
χὴν τῆς διαιρέσεως ἀπὰ ῥητοῦ καὶ διανοίας" οἷον ἐπὶ 

TOU προχειμένου" ἀντὶ γὰρ τῆς μεταϑέσεως. τῆς αἰτίας 
ἀντεγχληματιχὸν xoi ἀντιληπτικὸν ἐμπεσεῖται ἀπὸ γόμου, 
χκαϑ᾽ ov ἀπεχτονέναι λέγοι μοιχὸν ὄντα" πρὸς τὸ ῥητὸν 25 
τοίνυν ἀπαντησόμεϑα τῇ διανοίᾳ" ὅτι δίδωσιν ὁ νόμος 
τὸν μοιχὸν ἀνελεῖν, ἐὰν μὴ ὑπόδικος ἢ δημοσίων πρα- 
γμάτωμ καὶ μάλιστα προδοσίας" εἶτα καϑ' ὑπόϑεσιν, 
εἰ χαὶ μοιχὸς ἣν καὶ μὴ εἶχες ὑπάνοιαν τῆς προδοσίας, 
ἡδίχεις καὶ οὕτως ἀφελόμενος ἡμᾶς τὸ γνώναι τἀληϑὲς τὴ 
ἐχ. τὼν βασάνων" πολλοὺς δὲ εἰκὸς εἶναε τοὺς συνειδό- 
τας ὕφ᾽ ὧν ἐγχωρεῖ καὶ ὕστερον ἐπιβουλευϑῆναι" ἐρεῖς 

5* Ald. συνεπιπτόντων. A4 Phr τό, — 5 Par. habet ad 
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δὲ διπλὴν βούλησιν καὶ τοῦ τεϑνεῶτος xal τῆς γυναι. 
xóg' τοῦ μὲν ὡς οὐκ ἂν ἐν συμφοραῖς ὧν ἐβουλήθη 
μοιχεῦσαι" τρυφώντων ὅ γὰρ τὲ ἀσελγαίνειν" τῆς δὲ γυ- 
ναικὸς, ὅτι οὐδὲ ἐκείνη τοιούτῳ ἂν ἑαυτὴν ἡϑέλησεν ἐπι- 

δ δοῦναι μήτε χρημάτων πλήϑει διαφϑαρεῖσα" οὐ γὰρ 
περιῆν τῷ προδότῃ δημευϑείσης τῆς οὐσίαρ᾽ μήτε δὲ 
ἀξίωμα προελομένην ἁμαρτεῖν" χατεδίχαστο γὰρ ἐπὶ δεί- 
γοτάτοιρ ὀφλήμασιν, ἐφ᾽ οἷς ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι μιε- 

κρὸν ὕστερον" ἔτι τοίνυν οὐδὲ μοιχεῦσαι ἐδύνατο δεδὲε- 
40 "d εὕρηται ζήτημα ἕτερον. Καλῶς εἶπεν τὸ εὕρη- 

αν" εὑρέϑη γὰρ οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ὕστερον πάλιν 
in τὴν τοῦ προτέρον πιϑανὴν ἀπολογίαν" οὐκ ὀρϑῶς 
εἶπεν ἐμπεσεῖσϑαι πιϑανὴν ἀπολογίαν ἐἐνταῦϑα. pi 
γὰρ δύναταε λέγειν" καὶ μὴν εἰ συνήδειν οὐκ ἐφόνευον, 

Αδ ἀλλὰ μᾶλλον ἐφηδόμην ὡς κοινωνοῦ ὡς τινὲς φηήϑη»- 
σαν" δῆλον γὰρ ὅτι ἑαυτοῦ μᾶλλον προενοεῖτο, ἵνα μὴ 

αὐτὸς χινδυνεύσῃ ἐχείνου ἐν ταῖς βασάνως ἐξειπόντος" 

ἀλλὰ νοητέον ἐνταῦϑα τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν ἀντὶ 
τοῦ μὴ ἀντιστρέφοντος , ὅτι συνειδὼς ἀπέχτεινεν GV, 

80 οὐ μὴν πᾶς ἀπεχτονὼς ὡς ἤδὴ καὶ σύνοιδεν" εἰχότως δὲ 

τὸ μὴ ἀντιστρέφον, ἐπειδὴ xo προσεχὲς τῷ ἐγχλήματε τὸ 
σημεῖον" ὃ γὰρ συνειδὼρ ἀποκτείνει ἂν εἰχότως ἵγα μὴ 

189 ἐλεγχϑῇ. 

᾿Προκατασκευαζόμενος δὲ γίνεται, ὅτ᾽ ἂν πρὸ τοῦ ζητήματος ἔτε- 
45 ρον ἀναγκαῖον “ἢ Ὁμῆσαι στοχαστικῶς, ὡς ὃν ἢ οὐκ ὃν" οἷον 

πλούσιος στρατηγὺς πένητος £rgo παῖδας τρεῖς dg προδιδόντας 
συνέλαβε καὶ τοὺς μὲν δύο μὴ ὁμολογήσαντας ἐν ταῖς βασάνοις 
ἀπέκτεινε" τὸν δὲ τρίτον πρὸ τῶν βασάνων ὁμολογήσαντα προδιδύ-- 
ya, καὶ μὴ ἐπεξιόντα τὸν πατέρα κρίνει “συνειδύτος * ἐφ᾽ ἑκατέρου 

30 γὰρ δεῖ πρῶτον συσταϑῆναι" τοῦ μὲν πλουσίου τὸ εἶναι ἐκείνους 
προδότας, τοῦ δὲ πένητος τὸ μὴ εἶναι" μεϑ᾽ ὃ κατὰ συγχώρησιν 

marg. ἐξ ἀνεπιγράφου. 6 Ald. τρυφόντω». - 
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δοὺς τὸ καὶ προδεδωκέναι ἐκείνους ὃ πέσης, τὸ xaO" avro» ἀπο- 
λογήσεται. * & 

Zo πάτρου. Δεύτερος τῶν συνεξευγμένων ἐστὶν 

ὃ προκατασχευαξόμενορ" ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ 
τοῦ ἕτερόν τι πρὸ τοῦ χρινομένου πράγματος ἐξεταζε- 5 

σθαι, εἶϑ' οὕτως ἐχεῖνο περὶ οὗ ἡ κρίσις" διαφέρεν δὲ 

τοῦ ἐμπίπτοντος τῷ ἐχεῖ μὲν τὸ πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ χρι- 
νομένου κομιζόμενον παραλαμβάνεσϑαι τελευταῖον" ἐν 
δὲ τῷ προκατασχευαζομένῳ πρότερον" ἐν γὰρ τούτῳ 
χρινόμενος ὃ πατὴρ συνειδύτος, πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ 10 

συνειδέναι τοῖς παισὶ τὴν προδοσίαν πρότερον χατα- 
σχευάζει, ὡς ἥκιστα προδεδώχασιν οἱ παῖδες, LO. οὕτως 
ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογήσεται" ἐν δὲ τῷ ἐμπίπτοντι χρ»- 
γόμενος συνειδότος, ὃ τὸν συστρατηγον ἀνελὼν πρότε- 
ρον τὴν παρὰ τοῦ συνειδέναι χατηγορίαν ἀποσείσεται" 4 
xol οὕτω τὸ τῆς μοιχείας ὄνομα κατὰ τοῦ τεϑνεῶτος 
κινήσει « 

Μ αρκελλίνου. Προκατασκχευαξόμενός ἐστιν, ὅτ᾽ 
ἂν πρὸ τοῦ χρινομένου πράγματος ἀναγκαῖον ἕτερόν Tb 

προχατασχευασϑήσεται ζήτημα ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ τὸ 520 

κατηγόρου xol τοῦ φεύγοντος" ζητήματος δὲ ἐνταῦϑα 
ἐδίως εἶπεν τοῦ ἐγχλήματος, ἐφ᾽ ᾧ ἡ γραφή᾽ τὸ δὲ ὡς 
ὃν ἢ oU οὐσιώδη τὴν ξήτησιν παρίστησιν, τουτέστι πε- 
οἱ ὑπάρξεως εἰ ἔστιν ἢ οὔ" xal εἰ γέγονεν ἢ οὗ γέγο- 
γε" τοῦτο TOU προκατασχευαζομένου ἴδιον, ὅν ἂν πρὸ 35 
τοῦ ζηξήματος, ἐφ᾽ ᾧ ἡ κρίσις, ἐξετάσωμεν ἕτερον ζή- 
τημα" ἡ μὲν οὖν γραφὴ συνεϊδότος" εἰ σύνοιδε τοῖς παι- 
σὶ προδοσίαν" τὸ δὲ προχατασχευαζόμενόν ἐστι τὸ κατὶ 
αὐτοὺς τοὺς παῖδας, εἰ τῷ ὄντε προδεδώχασιν" οὐ γὰρ 
τοῦτο φανερόν" εἰ γὰρ καὶ ὁ τρίτος ὡμολογηκέναι Óo- 80 
κεῖ ἀλλὰ τοῦ φόβου ἣ OuoAoyim δοχεῖ, ὅτε τοὺς ἀδελ- 

7 Ald, h. l. et L 15. ἀπολογήσηται. 

«e 
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φοὺς ἀπολωλότας ἐν ταῖς βασάνοις ἐθεάσατο, καὶ τὰ 
ὅμοια παϑεῖν προσεδόκησε, εἰ μὴ ὡμολόγησεν" τοῦτο 
τοίνυν τὸ τῶν παίδων ἀναγκαῖον ἀμφοτέρους πρόκατα- 
σχευάσαι, πλέον δὲ τὸν κατήγορον" εἰ μὴ γὰρ ἐλέγξει 

ἃ πρῶτοκ προδεδωχότας τοὺς παῖδας, οἰχήσεται αὐτῷ καὶ 

τὸ xarà τοῦ πατρὸς ἔγκλημα, μὴ γὰρ ὅλως προδεδω- 

χότων ἐχείνων, πῶς ἂν κρίσιν συνειδότος συστῆσαι δύ- 

γαιτο; ἀναγκαῖον δὲ ὡς προεῖπον καὶ τὸν φεύγοντα προ- 

κατασχευάσαι περὶ παίδων, ἧττον μὲν τοῦ κατηγόρου" 
40 χρησιμωτάτη δὲ ὅμως ἡ ὑπὲρ τῶν παίδων ἀπολογία καὶ 

τούτῳ" & γὰρ τοὺς παῖδας ἐξελέσϑαι τῆς αἰτίας δυνή- 

σεται καὶ τὸ καϑ᾽ αὑτὸν ῥᾳδίως καὶ πόῤῥωῚθεν ἀπολύ- 

σεται 9* εἰ δὲ μὴ τοῦτο δυνήσεται παντελῶς " ἀλλ᾽ ὅμως 
οὗ μετρίως διαβαλὼν τὸν TOU χατηγόρου τρόπον" εἶτα 

45 κατὰ συγχώρησιν δοὶς προδεδωχέναι τοὺς παῖδας, ἐπὲ 
|. τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγον τραπήσεται" στε ἀναγκαία ἡ 

τοῦ περὶ τῶν παίδων ζητήματος προκατασχευή" πλέον 
μὲν τῷ κατηγόρῳ, ἔλαττον δὲ τῷ φεύγοντι" oU γὰρ εἰ 
καὶ προδεδώχασιν οἱ παῖδες, ἤδη καὶ αὐτὸς πάντως προ- 

20 δότης " ζητητέον οὖν εἰ καὶ ὃ χατήγορος δώσει κατὰ 
συγχώρησιν τὸ μὴ προδεδωχέναι τοὺς παῖδας" ἀλλὰ λέ- 
γομεὲν ὅτι τοῦτο ποιεῖν ὃ χατήγορος OU δύναται" εἰ γὰρ 
ποιήσει. τοῦτο, συνοιχήσεται καὶ ἡ κατὰ ταῦ πατρὸς χρί- 
σις" ἔτι δὲ κἀχεῖνο εἰδέναι χρὴ, ὡς οὐχ ἁπλῶς 0 πατὴρ 

35 δώσει τὸ χατὰ τῶν παίδων, ἀλλὰ τεχνικωτάτης δεῖ με- 
ϑόδου τῷ λέγοντι" βλάψει γὰρ αὑτὸν τῷ δοχεῖν καὶ 

190 οὕτω τῶν παίδων κατεγνωχέναι" ἀλλ᾽ ἀναμιχτέον avOuc 
τῷ λόγῳ καὶ καταβοητέον τῆς τοῦ πλουσίου βίας καὶ 

. ὑπερηφανίας" xoà ὅλως σὺν ἱβαρύτητε προαχτέον τοὺς 
30 λόχους.- 

ΕΞ ἀνεπιγράφου. Ὃ προχατασχευαζόμενος ἔχεε φύ- 
σιὺ καὶ δύναμιν τοιαύτην, εἰ συνειδότος χρίνοιτό τις, 

8 Ald. ἀπολύσηται. 
l 
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μήπω ἁλόντος ᾧ δοχδῖ συνειδέναι" πρότερον μὲν ἀπο- 

λογεῖται ? ὑπὲρ ἐκείνου,. εἶτα ὑπὲρ ἑαυτοῦ" γρησιμωτάτη 
οὖν ἡ προχατασχενὴ χαὶ προαπόδειξις ἐν τῷ προχατα- 

σκευαζομένῳ. παράδειγμα τούτου" γραφεὶς ᾿Δρίσταρχος 
ἐπὶ τῷ Νιχοδήμου φόνῳ πρὸ τῆς κρίσεως ὑπεξῆλϑεν" & 
κρίνεται Δημοσϑένης συνειδότος" οὐχοῦν ἀπολογίαν δεῖ 
σερῶτον πορίσασθαι ᾿Αριστάρχου, ὡς οὐχ ἀπέχτεινε INi- 
κόδημον" ἔτι παρὰ τῷ ῥήτορι τὸ ϑεώρημα" τῷ γὰρ 
ἀϑλίῳ xal ταλαιπώρῳ κακῆς χαὶ χαλεπῆς συμβάσης αἷ- 
τίας ᾿Δριστάρχῳ TQ Mocyov* καὶ πάλιν φανερῶς ἤδη 10 

δι ἐμὲ τὸν ᾿Δρίσταρχον ἐσυχοφάντει" ἐνίοτε δὲ μετα- 
χειριούμεϑα οὕτω" μάλιστα μὲν. οὐδὲ ἐχεῖνον οἶμαι λέ- 

γῶν πεποιηχέναι τοῦτο" καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐχϑησόμεϑα 
δι᾽ οὖς οὐχ ἂν ἔπραξεν" εἰ δὲ ἄρα μανεὶς ἔπραξεν, ἀλλ 
οὐχ ἐγὼ σύνοιδα" ὡς ὃν ἢ οὐχ ὄν" ὃν μὲν ὡς ἀπὸ τοῦ 15 

κατηγόρου, ovx ὃν δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" ὃ γὰρ ὃ 
κατήγορος κατασχευάξει ὡς ὃν, τοῦτο ὃ φεύγων ἀνασχευ- 

ἄξει *? ὡς οὐκ 0v. Ὥς προδιδόντας. χαλὸν τὸ ὡς 

προδιδόντας, ἵνα περίστασιν ἔχῃ ὁ λόγος καὶ τὸ πρό- 
βλημα" εἰ γὰρ δοίημεν, ὅτι προδόται, μονομερὲς ἔσται" 20 
ἐφ᾽ ἑκατέρου γὰρ δεῖ πρότερον συσταϑῆναι 19" ὃ μὲν 
πλούσιος ἐρεῖ, σημεῖον τοῦ προδεδωκέναι τοὺς παῖδας 
τὸ τὸν τρίτον ἄνευ βασάνων ὁμολογεῖν." εἶτα ὁ φεύγων 
πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται συγγνωμονικῇ μεταϑέσει τῆς 
αἰτίας" ὅτι δεδιὼς τὰς βασάνους καὶ εἰδὼς ὅτι ταὐτὼ 25 
τοῖς προτέροις πείσεται, χατεψεύσατο favrov* καὶ ἑαυ- 

τοῦ ἠνάγκασταε κατηγορεῖν ὑπὸ δέους" εἶτα xol τοῦ 
συνειδέναι ἐρεῖ σημεῖον 0 πλούσιος τὸ μὴ ἐπεξελϑεῖν" 

xal μεταϑήσεται πάλιν ὃ φεύγων, ὅτι πλούσιος ἦσϑα 

καὶ ἐδεδίειν τὴν σὴν ἰσχὺν καὶ τὴν περὶ σὲ ἑταιρείαν καὶ 0 

τὸ τῶν κολάχων σύστημα" ned" ὃ κατὰ συγχώρησιν" 

9 Ald. ἀπολόγηται. — ]. 8. ex Dem. in Mid. P. 548. — 1. 10. ib. P. 

552. 410 Ald. ἀνγκάζει. 1. 21. Ald. συστᾶσϑαι. Par. συσταϑ. 
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εἰκότως ἐν δευτέρῳ φυλάττει τὸ κατὰ συγχώρησιν" οὔτε 
γὰρ δύναται τοῦτο πράττειν, ἵνα μὴ δοχῇ εὐθὺς ἐν 

ἀρχῇ τῶν παίδων κατηγορεῖν, οὔτε μὴν καϑάπαξ μὴ 
συγχωρεῖν **, ἵνα μὴ δοχῇ φεύγειν φὸν περὶ αὐτοῦ 

5 λόγον. 

Συγκαταασκευαζόμενος δὲ γίνεται, ὅτ᾽ ἂν τὰ σημεῖα τοῦ πράγμα- 

sog δι᾽ ἀλλήλων κατασχευάζηται " οἷον ἔδει τοὺς δεσμώτας λελύ- 

σϑαι τοῖς ϑεσμοφορίοις " μοιχείαν ὑπονοήσας τις πρὸς τὸν οἰκέτην 

τῆς γυναικὸς, δήσας ἐκεῖνον ἀπεδήμησεν" λυϑεὶς τοῖς ϑεσμοφορίοις 

40 παρὰ τῆς γυναικὸς, ἀπέδρα ὃ οἰκέτης" μετὰ ταῦτα εὕρηται ὃ ἀνὴρ 
πεφογευμένος" καὶ συνειδότος $j γυνὴ φεύγει" τότε γὰρ ὑπὸ τοῦ 

οἰκέτου αὐτὸν πεφονεῦσθϑαι διὰ τῆς μοιχείας κατασκευάζεται" τά 

τε εἶναι τὴν μοιχείαν διὰ τοῦ ἐπ᾽ ἐκείνου αὑτὸν ἀνῃρῆσθαι καὶ 
ὅλως δι᾽ ἀλλήλων" δῆλον δὲ ὅτι καὶ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς τὸ ὗὑπο- 

45 νοίας τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ λῦσαι αὐτὸν τὴν γυναῖκα, καί εἴ τι εἴη 
, frega» *. διαφέρει δὲ τοῦ προκατασκεναζομένου, ὅτι ἐκεῖ μὲν κεχώ- 

ρισται ἀλλήλων τὰ ζητήματα, ἐνταῦϑα δὲ δι᾽ ἀλλήλων κατασχευάζε- 
ται πάντα, 

^L 

Σωπάτρου. Τρίτος τῶν συνεζευγμένων ἐστὶν ὃ 
40 χατασχευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ 

δύο ἐγχλήματα ἐπάγειν τῷ φεύγοντι τὸν χατήγορον ὡς 
πεποιηκότι ἢ μέλλοντε πράττειν" ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου 
τοῦ ὑμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν" καὶ τοῦ πέ- 
γητὸς τοῦ τυραννοχτονεῖν ὁμόσαντος καὶ νεκροῦ ἀσχυ- 

45 λεύτου εὑρεϑέντος" ἀμφότερα γὰρ συμπλέχων, τὸν τε TOU 

4 

πένητος φόνον καὶ τῆς τυραννίδος τὴν ᾿ἐπίϑεσιν, χρίνεε 
τὸν πλούσιον" τούτῳ δὲ διαφέρει τοῦ προκατασχευαζο- 
μένου" ὅτε ἐν ἐχείνῳ μὲν τὸ προηγούμενον ὃ φεύγων τε- 
λευταῖον ἐξετάζει, τὸ δὲ μὴ “προηγούμενον πρότερον" ἐν 
δὲ τῷ συγκατασχευαξομένῳ ὁμοίως ὑπὲρ ἀμφοτέρων τῶν. 

"ἐγκλημάτων amoloyeitos Ó φεύγων σὺχ ὡς συνειδὼς ἀλλ᾽ 

ὡς αὐτὸς ὧν ὁ πράξαρ. ᾿Ιστέον ὡς οὐδέποτε δῆλον δή- 

11 Ald. συγχωρᾷ. 
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Ao κατασχευάξεται, ὥσπερ οὐδὲ ἄδηλον ἀδήλῳ, ἀλλ᾽ ἃ 

λον τῷ δήλῳ᾽ εἰ ; μὲν οὖν *? xal ἐνταῦϑα ἀμφότερα δῆλα, τό 

τε τῆς μοιχείας φημὶ καὶ τὸ τοῦ φόνου, πῶς τὴ σαφῆ δι 
ἀλλήλων κἀτασκχευάζεται; εἰ δὲ ἄδηλα ἄμφω, γελοῖον τὸ 
τῆς ἀποδείξεως" εἰ δέ τις ἐρεῖ ὡς ἡνίκα ὡς σημεῖον τὸ 5 
ἕτερον λαμβάνεται τοῖ ἑτέραν, τότε δῆλον, τὸ δὲ λοιπὸν 
ἄδηλον, ἀνόητος ὁ λόγος παντη᾽ ϑετικὴ γὰρ ov φυσικὴ 
ἢ ἀπόδειξις τῇ γνώμῃ τοῦ λέγοντος ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν ἀχου- 
όντων τὸ πιστὸν ἔχουσα" τί οὖν ἐροῦμεν, ὡς οὐ πάνυ 
ἀχριβῶς ὁ τεχνικὸς διέλαβε περὶ τούτον" ὥφειλε γὰρ εἰ- 10 . 
πεῖν οὕτω" τό τὸ γὰρ συνειδέναι τὴν γυναῖκα διὰ τοῦ 
AUGa( κατασκευάζεται, τὸ τε μεμοιχεῦσϑαι διὰ τοῦ συνει- 
δέναε᾽ εἶτα τό τε οὕτω κατασχευάσαι, τὸ τὸν οἰχέτην 
εἶναι τὸν ἀνῃρηχότα διὰ τῆς μοιχείας" οὔτε γὰρ 9] μοι- 
χεία φανερὰ, οὔτε τὸ παρὰ τοῦ οἰκέτου τὸν δεσπότην 18 
ἀνῃρῆσϑαι᾽ ἀλλὰ πρῶτον εἰς ἀπόδειξιν λαμβανόμενον 

τοῦ συνειδέναι τὸ λῦσαι τότε τοῖς λοιποῖς ὁδὸς διὰ τού-' 

του παρέχεταν, δήλης γὰρ τῆς μοιχείας διὰ TOU συνει- 

δέναι γινομένης, ἀναντίῤῥητον xol τὸ ὑπὸ τοῦ οἰχέτου 
ἀνῃρῆσθαι δεσπότην συναποδείχνυται" καὶ ἔστι τὸ ἀπὸ 20 
τούτου κατὰ ἀντιστροφὴν ἡ ἀπόδειξις" οἷον εἰ μοιχὸς 
καὶ φονεύς " καὶ εἰ φονεὺς καὶ μοιχός. 

Μαρκελλίνου. ὩΣυγκατασχευαζόμενος κέχληται, 

ὅτ᾽ ἂν τὰ σημεῖα δι’ ἀλλήλων ὁμοῦ χατασκευάζηται xol 

μὴ κχεχωρισμένως" ἐκ τούτου γὰρ καὶ τὴν προσηγορίαν 25. 
ἐχτήσατο" γνωστέον δὲ ὅτε ἐν τούτῳ τῷ στοχασμῷ τὰ 

αὐτά ἐστι xol σηιιεῖα ἀλλήλων καὶ ἐγχληματα" ἐνταῦϑα 

γοῦν ἀπὸ μὲν τῆς μοιχείας κατασκευάζεται , ὅτι αὐτὸς 

ἐφόνευσεν" ἀπὸ δὲ τοῦ φόνου ἡ μοιχεία βεβαιοῦται" χαὶ 

ἀπὸ τοῦ καιροῦ δὲ κατασχευάξεις τὸν φόνον, ὅτι ἡνίχα 30 

ἀπελύϑη ὁ παῖς ἐφονεύϑη καὶ οὐ πρὸς τούτου" ἔχει δὲ 

ἐνταῦϑα παραγραφικὸν ἐκ τοῦ λείποντος" λέξει γὰρ ἡ 

42 Ald. εἶναι. scripsi ei μὲν οὖν. 
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γυνὴ ὅτι ἄδηλον εἰ ὅλως ὑπ᾽ αὐτοῦ γέγονεν" λέξει δὲ xoà 
ἀντίϑεσιν ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ νόμου" νόμος ἐν τοῖς ϑεσμο- 
φορίοις λύεσϑαι τοὺς δεσμώτας" διὸ ἔλυσα δεσμώτην 

ὄντα" λύσει δὲ O0 κατήγορος διανοίας τὸ ῥητόν, ὅτι δεσ- 
5 μώτας λέγει τοὺς ἐν δεσμωτηρίῳ οὗ τοὺς ἐν ἰδικῇ οἰκίᾳ" 
διαφέρει δὲ τοῦ προχατασχευαζομένου, ὅτι ἐχεῖ χαϑ' 
ἑαυτὸ ἕχαστον xol τὸ πρῶτον μελετᾶται καὶ τὸ δεύτε- 
ρον, ἐνταῦϑα δὲ ἅμα τὰ δύο ἀλλήλων κχατασχευάξεται" 

. ἄλλοι δὲ ὁρίζονται τὴν διαφορὰν οὕτως, ὅτι ἐν TO 
40 συγκατασχευαζομένῳ ἀμφότερα ἐγκλήματα ἐστι, καὶ ὁμοῦ 

κατασχευαζόμενα δι᾽ ἀλλήλων, τῶν αὐτῶν σημείων καὶ 
ἐγχλημάτων γινομένων" ἐν δὲ τῷ προχατασχευαζομένῳ 
δύο τὰ ἐγκλήματα, ἀλλ᾽ οὐ τὰ δύο κρίνεται καὶ κατη- 
γορεῖται" τὸ δὲ ἕτερον τῶν ἐγχλημάτων ὡς σημεῖον πα- 

45 ραλαμβανεται" ζητητέον δὲ, πῶς ὃ τοἰοῦτος ὁτοχασμὸς 
συστῆναι δύναται" εἰ γὰρ φύσει ἄδηλον ἐν στοχασμῷ 
τὸ ἔγλημα, «ἔστε δὲ xoi τὸ σημεῖον ἄδηλον, πῶς ὑφ- 

' ἔστηχεν ὁ τοιοῦτος στοχασμός; πῶς δὲ καὶ τὸ σημεῖον 
ὑπεύϑυνον 8 πανταχοῦ ̓ ἀνεύϑυνόν ἐστιν; ἀλλὰ λέγομεν, 

30 ὅτι χανταῦϑα εὑρίσχεται φανερὸν σημεῖον καὶ ἀνευϑυ- 
γον" οἷον εἰπεῖν τὸ λυϑῆναι παρὰ τῆς γυναιχὸς τὸν OL- 
χέτην" καὶ τῷ ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ τεϑνάναι τὸν δεσμώ-- 

τὴν ὅτε ἐλύϑη" τὸ δὲ προσεχέστερον μόνον εὑρίσκεται 
ὑπεύϑυνον" ἤδη δὲ εἴπομεν ὅτι τινὲς ἀποφαίνονται, ὡς 

46 δὲ καὶ δοχεῖ “ἔγχλημα εἰναι" ἐνταῦϑα τὸ σημεῖον αὑτὸ 
τὸ προσεχέστερον, ἀλλ᾽ ὅμως ὡς σημεῖὸν αὐτὸ ποιεῖται 
τοῦ ἐγχλήματος δι᾽ ἀλλήλων. Παρατήρησαί φησι τοῦ- 
τὸ δι᾿ ἀλλήλων ὅτι πάντα ἡμῖν ἐδήλωσεν" οὐ γὰρ δεῖ 
μόνα τὰ ἄδηλα διὰ τῶν ἀδήλων χατασκευάζειν " ἄτοπον 

80 γάρ, ἀλλὰ καὶ μίξιν xol χρᾶσιν ἁπάντων ποιεῖσϑαι μίαν» 
(φασὶ δὲ καὶ τοῦτο, ὡς οὐ ᾿δεῖ τὴν διαίρεσιν ἐν τῷ 
συγχατασχευαζομένῳ διπλὴν ποιεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἁπλὴν 15 

42 Ald. ἁπλανῆν. Par. ἁπλῆ». 
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καϑάπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς στοχασμοῖς" καὶ ἐξή τησαν διατί 
μὴ διπλοῖς, καὶ ἀπεχρίναντο, Ort οὐ δεῖ τὸ σημεῖον ζη- 192 
τημα ποιεῖν" εἰ δὲ μὴ ζητημάτων ποιήσομεν πλῆϑος" 

σάλιν γὰρ ἐκείνου σημεῖον ζητήσομεν" ἐν γὰρ τοῖς ἂλ- 

λοις συνεζευγμένοις οὐκ ἔστιν ἀμφίβολον τὸ σημεῖον. 8 

ἘΞ ἀνὲπιγράφου. ἼἼδιον τοῦ συγχατασκευαζομένου 
τὸ μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὸ oi- 
τιον τοῦ πραχϑέντος" O0 δὴ xoi «vro ζήτημα ἐστι" χαὶ 
τὸ τὰ σημεῖα καὶ τὸ τὰ ἐγχλήματα δι᾿ ἀλλήλων χατα- 
σχευάζεσϑαι" καὶ ὥσπερ σημεῖον εἶναι τοῦ ἑτέρου τὸ 10 
ἕτερον" σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τοῦ συγκατασχεναζομέ- 
yov σημεῖα xci τὰ ἐγχλήματα καλεῖ" ἐρεῖ δέ: τις ἐν- 
ταῦϑα πῶς ἄδηλον δι᾽ 13 ἀδήλου χατασχευάξεται" καὶ 
φαμὲν, ὅτι χἀνταῦϑα δῆλα “ἕτερα σημεῖα, τὸ δὲ προσ- 
ἐχέστερόν ἐστι μόνον τὸ ἄδηλον" ἀνάγκη γὰρ κατα- 15 
σχευάσαι ὡς τὸν φόνον ὃ οἰχέτης εἴργασται" καὶ ὅτι 

σύνοιδεν 7] γυνὴ, καὶ τὸ αἴτιον" τοῦτον μὲν ἀποχτεῖ- 

vat, τὴν δὲ συνειδέναι μοιχείαν δῆλον ὅτι διὰ τὸ προ- 
ἐδέσϑαι vov. ἐκ τῆς χατηγορίας ἔλεγχον" ξητεῖται δὲ εἶ 

μεμοίχευται 7 γυνή᾽ δεῖ οὖν βούλησιν εἶναι διπλην" ἅμα 20 
xoi τοῦ οἰχέτου χαὶ τῆς γυναικός" καὶ δύναμιν ὡσαύτωρ' 

συμπλεχτέον δὲ τὴν αἰτίαν εὐθύς" ἐμπίπτει δὲ μόνον 
ζήτημα, ὅτι νόμος κελεύει τοὺς δεσμώτας ἐν τοῖς ϑὲεσ- 
μοφορίοις λύεσθαι" πρὸς τοῦτο διάνοιαν ἀντιϑεῖναι yo 
τίνας ὃ δῆμος κελεύει" τοὺς δημοσίᾳ δεϑέντας, ἀλλ᾽ οὐ 35 

τοὺς ὑπὸ τῶν δεσποτῶν᾽ xci οἵτινες 13 ἐπὶ μιχραῖς αἷ- 
τίαις ἔμφρουροι͵ γεγονότες xal, τούτους ἐὰν ἐγγυητὰς 
᾿παραάσχωσιν.- 

Ἐπιφανὶ ἰου. Τῶν μὲν ἄλλων διαφέρουσιν οἱ συν- 

εζευγμένοι, τῶν ἁπλῶν λέγω καὶ διπλῶν, ὅτι ἐν ἐχείνοις 30 

15 δι᾽ Ald. om, — 1. 18. Ald. συνοιδόναι. 44 Par. εἴτινες. 
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μὲν ἕν πρᾶγμα ὑπόχειται τὸ χρινόμενον, ἐν δὲ τούτῳ δύο 
πράγματα τὴν ζήτησιν ἔχει" ἀλλήλων δὲ διαφέρουσι τὸν 
τρόπον͵ τοῦτον" ἐν μὲν τῷ ἐμπίπτοντι τοῦ χρινομένου 
πράγματος ἐξέτασιν λαμβάνοντος, ἀπὸ τοῦ χρώματος 

ὅ οὗ παρέχεται ὃ φεύγων ἀνακύπτει ἄλλο ζήτημα ὡς ἐπὶ 
τῶν στρατηγῶν τὸ μὲν γὰρ κρινόμενον, εἰ σύνοιδε" 
τὸ δὲ ἐμπίπτον καὶ ἀπὸ χρώματος ἀνακύπτον, εἰ οὕτως 
ἐμοίχευσεν " καὶ συμβαίνει ϑάτερον ἔλεγχον εἶναι ϑατέ- 
θου" x&v μὲν ἐλεγχϑῇ τῷ προδότῃ συνειδὼς ὁ τὸν ἁλόντα 

40 ἔχων δεδεμένον, λύεται τῆς μοιχείας τὸ ἔγαλημα" ἐὰν δὲ 
ὃ ἐγκαλούμενος ἀποδείξῃ μεμοιχευχότα τὸν συστράτη- 

γον συνδεδεμένον, λύεται πάλιν συνειδότος ἡ ὑποψία" 

οὗ γὰρ διὰ τὸ δεδιέναι τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ διὰ τὸ μοι- 
χὸν κατειληφέναι 15 χατὰ τὸν νόμον ἀνῃρηκέναι δόξει" 

15 ἐν δὲ τῷ προκατασκχευαξζομένῳ ἄλλο προχατασχευάζεταε 

πρᾶγμα, ὡς ἐπὶ 'τοῦ χρινομένου πένητος συνειδότος, 
ὅτι μὴ ἐπεξῆλθε τῷ πλουσίῳ" ὃς τοὺς παῖδας αὐτοῦ 

βασανίζων ἀνεῖλε, φήμης i προδοσίας περὶ αὑτῶν γενομέ- 
γης" τὸ μὲν γὰρ χρινόμενον εἰ σύνοιδε τοῖς παισὶ, τὸ 

40 δὲ προεξεταξόμενον, εἰ μηδὲ ἐκεῖνοι προδόται" xoi πά- 
λιν ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ προβλήματος" ἐγράψατό τις pi 

σταρχον τὸν Μόσχου ἐπὶ Νικοδήμου φόνῳ 7, μετεώρου 
οὔσης τῆς δίκης, ἔφυγεν doioropyog xol χρίνεται An- 
μοσϑένης συνειδότος" χανταῦϑα γὰρ ὁμοίως τὸ μὲν. κρι- 

$5 νόμενον εἰ σύνοιδε Δημοσϑένης" τὸ δὲ προχατασχευαζό-- 
μένον, εἰ μὴ πεφόνευχεν ᾿Δρίσταρχος" οὐχ ἐξαρκεῖ δὲ 
κἂν ἐξελεγχθῇ φονεύσας πρὸς τὸν Δημοσθένην ἁλῶναν 
συνειδότος, ἀλλ᾽ ἔτι ζητεῖται εἰ Δημοσϑένει εἰχὸς ἐκείνῳ 

συνεγνωχέναι" xoi πάλιν ὁμοίως κἂν φανερὸν ἢ) τὸ προ- 
80 δεδωχέναι τοὺς τοῦ πένητος, οὕτω τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ 

δοκεῖν τὸν πατέρα τοῖς παισὶ συνεγνωχέναι, ἀλλὰ πάλιν 
) . *«y- 

15 Ald. κατηλειφέναι: 46 Ald. φήμῃ. scripsi φήμης. 47 
Ald, φόνον, scripsi φόνῳ. : 
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κἀνταῦϑα εἰ συνέγνω ζητεῖται ἔτι xoà Ξατασχευάξεται᾽ 
0 δὲ συγκατασχευαζόμενος δύο ἐγκλήματα περὶ ἕν πρόσο 
πον ἔχων, xol τὴν μὲν χρίσιν ἐφ᾽ évi, τὴν χατηγορίαν 
δὲ ἐφ᾽ ἑχατέροις xal τὴν ἀπόδειξιν" ἴδιον δὲ αὑτοῦ τὸ 
àv μόνῳ τούτῳ τὸ αἴτιον τοῦ χρινομένου καὶ ὑπεύϑυνον 5 
εἶναι, καὶ μὴ ὁμολογεῖσθαι, ὅπερ ἐν τοῖς ἄλλοις στο- 
'4e0uoig xai ἀνεύυϑυνόν ἐστι καὶ ὁμολογούμενον" οἷον 

πλούσιος παρὰ συμπόσιον ὦμοσε τῷ πένητι τυραννήσειν, 193 
ἀντώμοσεν ᾿ὃ πένης ἀποχτείνειν αὐτόν" εὑρέϑη νεχρὸς 

ἀσκύλευτος ἐπανιὼν ἀπὸ 13 τοῦ συμποσίου ὃ πένης" καὶ 10 
κρίνεται ὁ πλούσιος τυραννίδος ἐπιϑέσεωρ". ἐνταῦϑα γὰρ 
δύο ἐγχλήματα παρὰ τὸν πλούσιον' ἡ τα τυραννὶς Xe 

ὁ góvog * xai τὸ piv. χρινόμενον ἢ τυραννίς" τὸ δὲ ση- 

μεῖον ὃ φόνος" τοῦτο δὲ ovre ἀνεύϑυνον, οὔτε ὠμὸλο- 

γημένον" διαφέρει οὖν τοῦ ἐμπίπτοντος καὶ προκατα- 1δ 
σχευαζομένου τῷ ἐκχείνοις μὲν διάφορα εἶναι τὰ πρόσα 
ena τὰ χρινύμενα, ἐνταῦϑα δὲ δύο. περὶ ὃν πρύσωπον 
εἶναι τὰ ἐγχλήματα. . 

Ὃ ἀπὸ yvous? παρὰ τοὕτους ἔστι στοχασμὺς, » ὃς ψιλῇ Ὁ τῇ γνώμῃ 

ἐξετάζεται, φανεροῦ ὕντος καὶ τοῦ πράγματος καὶ τοῦ πράξαστος" 20 

ola» ἐν δόξῃ μανίας μητρυιὰ τὸν μὲν υἱὸν ἔτρωσε, τὸν δὲ πρόγο- 
γον ἀπέχτεινε᾽ καὶ ἀνενεγκοῦσα φεύγει φόνρυ" διαφέρει, δὰ ὑνγ- 
γνώμης ὅ τοιοῦτος στοχασμὸς, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐφ᾽ O μεϑίστησιν ὧμο- 

λόγηται" οἷον ἔλεος, ἢ βάσανοι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐνταῦϑα δὲ εἰ μέ- 
pnye ζητεῖται δήπου ἢ ov, 25 

Μαρκχελλίνου. Εὖρεν ἄλλρ εἶδος στοχασμοῦ, ὃ 

'- ἐχάλεσεν ἀπὸ γνώμηφ" ἀπὸ γνώμης δὲ ἐχαλεσὲν, ὅταν 

τῆς πράξεως οὔσης φανερᾶς ἡ γνώμη ξητεῖται τοῦ πράς 

ξαντος διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ψιλῇ εἶπεν ἀντὶ τοῦ μόνῃ᾽ 

, τὸ δὲ παράδειγμα δείκνυσι τοιούξου στοχασμοῦ τὴν φύ- 30 

σιν" ἐνταῦθα τὸ ἀμφίβολον καὶ τὸ ᾳδηλόν ἔστι τῆς 

μητρυιᾶς ἡ γνώμη, pe^ ἧς ὁ φόνος, πέπραχται" fua 

' 18 Ald. ἐπὶ, scripsi ἀπό, 
A Rhetor. IV. ᾿ 80 
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νῶς δὲ πέπλασται τὸ ζήτημα" οὗ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν ue- 

μηνυῖαν τὴν μητρυιάν" ἀσύστατον γὰρ ἂν ἣν τὸ ξήτη- 

μα τῆς μανίας ὁμολογουμένῃς, ἀλλ᾽ ἐν δόξῃ μανίαρ 

ὕπερ ἀμφίβολον" Ὁ xol τῇ κατηγορίᾳ ϑίδωσιν ὑπόνοιαν" 

ὁ ὃ μὲν κατήγορος ὑπόχρισιν τὴν μανίαν ἀποφαίνειν πει- 

ράσεται" διὰ τὴν φυσικὴν πρὸς τὸν" πρόγονον δυσμέ- 

ψειαν" ὃ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγωνιζόμενος τοὐναντίον Ov- 

. στήσει xol ἀληθῶς μεμηνέναι τὴν μητρυιὰν ἀγωνειεῖται" 

καὶ στοχαστιχῶς ἡ ζήτησις ἅπασα προαχϑήσεται" δια- 

40 φέρει δὲ συγγνώμης « Καλῶς xoi δεόντως μέμνηται τῆς 

διαφορᾶς ταύτης ἐνταῦϑα" ἐπειδὴ χοινωνίαν οὖσαν πρὸς 

τὴν συγγνώμην ἤσϑετο τούτου τοῦ στοχασμοῦ " χοινὸν 

γὰρ ἐν ἑκατέραις ταῖς στάσεσι τὸ τῆς ἀγνοίας χαὶ τὸ 

. ἀκούσιον" λύει οὖν τῇ διαφορᾷ τὴν συγγένειαν " δοχεῖ 
48. γὰρ κατὰ δύο κοινωνεῖν τῇ γνώμῃ" xa tv μὲν, ὅτι 

ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἀδίχημα φύσει τὸ πεπρα- 

yu£vov* δεύτερον δὰ κατὰ τὴν αἰτίαν τὸ ἐπί τε πάϑος 
ψυχῆς μεϑιστάναι τὸ γενόμενον" διαφέρει οὖν, ὅτι ἐν 
μὲν τῇ συγγνώμῃ. τὸ πάϑος, ἐφ᾽ ᾧ μεϑέστησι τὴν ai- 

20 τίαν ὁ φεύγων, λέγω δὴ φόβον ἢ ἄγνοιαν, ἢ ἔλεον, συγ- 
χωρεῖ xol αὐτὸς ὁ χατήγορος ὡς ὡμολογημένον" ἀπο- 
βαίνει δὲ. χαὺ οὕτω τιμωρίας ἄξιον" ἐχρῆν. γάρ qot 

μηδ᾽ ὅλως ἡττῆσϑαι τοῦ πάϑους" ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ 
ἄδηλον" καὶ περὶ αὑτὸ τοῦτο ἡ πᾶσα 'ξήτησις ἱσταται" 

25 τῆς γὰρ μητρυιᾶς προβαλλομένης, τὴν μανίαν καὶ εἰς 

ταύτην ἀναφερούσης τοῦ φύνου τὴν αἰτίαν, ὁ κατὴγο- 

oos ἐνίσταται καὶ ψεῦδος εἶναι διϊσχυρίζεται τῆς μητρυι» 
ὥς τὸν λόγον. - ] 

89 - ΟΣ υρεανοῦ. 'Ü ἀπᾶ γνώμης στοχασμός ἐστι του- 
οὗτος, ὅταν ὁ φεύγων πεποιηκάναι ᾿μὲν ὁμολογῇ τὸ ἐπε- 
φερόμενον ἔγκλημα, φάσκῃ δὲ μὴ iov, ἀλλὰ δι᾽ ἄγνοι- 
αν ἢ μανίαν εἰργάσϑαι" οἷον τὰ ἐν μανίᾳ ἄχρα εἶναι" 

0. 
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τύραννον ἀπέχτεινέ τις μεμηνέναι δόξας" αἰτοῦντι δω- 
εὰν ἀντεῖπεν ῥήτωρ᾽ ἐχράτησε δοχῶν μὴ μαίνεσθαι, 
καὶ τὸν ῥήτορα ἀπέχτεινεν" ἀνενεγκὼν φόνου χρίνεται" 
ξητητέον δὲ, διατί μὴ μετὰ τῶν ἁπλῶν τέτεχται, εἴγε ἕν 
πρόσωπον ἔχει χαὶ ἕν πρᾶγμα, φαμὲν οὖν, ὅτε οὗτρς ὁ b 
στοχασμὸς οὔτε διπλοῦς οὔτε ἁπλοῦς ἂν εἴη" διπλοῦς 
μὲν, ὅτι οὐ δύο πρόσωπα καὶ πράγματα ἔχει" πάλιν δὲ 
ἁπλοῦς οὐκ ἔστιν, ὅτε ἐν τούτῳ μόνον τὸ πρᾶγμα οὐχ 
ἄδηλόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡμολογημένον, Ὁ πᾶσι τοῖς. στο- 
χασμοῖς ᾿ἐβαγτιοῦται, διὸ xal τελευταῖος τέταχταρ᾽ ἐρεῖ 10 
δέ rig, ὅτι dix ἄρα στοχασμὸς οὗτος, οὗ γάρ ἐστιν ἀδη- 
λου πράγματος ἔλεγχος" ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ἅτι δῆλον μὲν 
τὸ πρᾶγμα, τὸ δὲ. ἄδηλον παρὰ "τὴν' φνώμην Ἱσταται" 194 

καὶ; περὲ ταύτην O. δτοχάσμός". Ócó xdi τὴν προσηγορίων. 
τοιαύτην ἔλαχεν, ἀπὸ γνώμης. στοχασμὸς καλούμενος" 16 

χκαϑ' ὃ μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦ παιδὸς ἀπέσχετο, χώραν Eysp — 
τὰ τῆς μανέκς" os ὃ δὲ μετριωτέρᾳ τὴ TOU παιδὸς 

πληγὴ ἐχρήσατο, ὑγιαίνειν δοχεῖ" καλῶς δὲ τὸ ἐν δόξῃ 
μανίας, 1 ἵνα χορηγίαν τῷ ἀδήλῳ πορίσηται" διαφέρει δὲ 

συγγνώμης ὁ στοχασμὸς οὗτος, ὅτι ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ 20 

ὃ φεύγων ὁμολογεῖ δεδρακέναι εἰδὼς ἀδίχημα τὸ πε- 

πραγμένον, 0utg ὑπὸ τινος ἀνάγκης οὐχ ὡς ἄλλως. ng 

ξαι". ἐνταῦϑα δὲ οὐδὲ εἰ ἀδίκημα τὸ πεπραγμένον ὅλως 

ἣν εἰδέναι φησί" καὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ συγγνωμῃ καὶ ὃ 

κατήγορος ὁμολογεῖ τὸν χρινύμενον ἄκοντα πεποιηχέναι 25 

τὸ πραχϑὲν, ἐνταῦϑα δὲ ἑκόντα" χἀχεῖ μὲν ἁπλῆν οἷ- 

ον ἐξ αὐτῆς. μόνης φύσεως καὶ ἀνθρωπίνην τὴν ἄγνοι- | 

αν προβάλλεται ὃ φεύγων, ἐν δὲ τῷ ἀπὸ γνώμης. στο- 

χασμῷ φρενοβλάβειαν καὶ μανίαν" οἷον τύραννος ἀνέ- | 

σπασε τρεῖς noidag" τῷ πρώτῳ τὸν πατέρα τυπτῆσαι δ0 

προσέταξεν, οὐ τυπτήσαντα ἀπέχτεινε, καὶ τὸν δεύτερον. 

ὁμοίως" ὁ τρίτος ὑπήχουσεν, ἐσωϑη, pira τὴν τῆς τυ- 

' φᾳννίδος: κατάλυσιν κινδυνεύει περὶ τῶν χειρῶν, τοῦτο 

᾿ ) - 30..- 
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τὰ ταῦτα ἐκεῖνος ἐτυράννησεν ἀφεϑείς" χωλυϑείσηρ τῆς. 
τυραννίδος κρίνεται συνειδότος 0 στρατηγόρ᾽ ἐνταῦϑα ἐν 
vj μεταϑέσει λέγοντος τοῦ στρατηγοῦ χατὰ νόμον πε- 
ποιηχέναι, ἀναφύεται τέλειον δητὸν καὶ διάνοτα" λέγον- 

$ τος τοῦ χατηγόρου, ὅτι OV τοὺς εὐεργέτας, οὐδὲ τοὺς 
àv ἀγαθῷ τῆς πόλεως κατιόντας ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ χατα- 

φρονήσει τῶν νόμων ὃ νόμος ἀναιρεῖ" ἔτι ἐπιπλέχεται 
στοχασμὸς συγγνώμῃ, οἷς ἐπὶ τούτου" ὡραίου μειρακίου 
μητέρα λῃσταὶ ἔλαβον" ἀπελϑόντος τοῦ μειρακίου ἐπὶ 

40 τὸ λυτρώσασϑαι ἀφῆκαν οἱ λῃσταὶ τὴν μητέρα ἄνευ 

λύτρων καὶ κρίνεται πορνείας τὸ μειράκιον" ἐνταῦϑα ἐν 

τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχοι τέλους προβαλλομένου τοῦ κατηγύ- 

ρου καὶ λέγοντος, ὕτι διὰ τί ἄνευ λύτρων ἀφῆχάν σοι 
τὴν μητέρα, ὁ φεύγων ἐρεῖ" ἐλεήσαντες τὴν ἡλικίαν καὶ 

45 τὸ φιλόστοργον τὸ πρὸς τὴν μητέρα" καὶ εὐθέως εἰς τὴν 
συγγνώμην ἐμπεσεῖται λέγων" οὐ δεῖ τὰ παρὰ τῶν Àg- 
στῶν γινόμενα ἐξετάζεσθαι" πάντα γὰρ ταῦτα χατὰ avay- 

oiv. γίγνονται" ἔτι ἐπιπλέκεται 0 στοχασμὸς ἀντιστάσει ὡς 

ἐπὶ τούτου" τύραννος ἐκήρυξε χρῆσϑαι δορυφόρῳ, ὃς ἂν 

20 αὐτοῦ τὸν πατέρα ἀποχτείνῃ " νεαγνίσχος ἐνεγκὼν αὐτῷ γέ- 

ροντος χεφαλὴν ἐγένετο δορυφόρος" καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέ- 
χτεινε τὸν τύραννον καὶ χρίνεται πατροχτονίας ̓  ἐνταῦϑα 
γὰρ ἡ ἀντίστασις τελεία ἐστὶν, ὅτι τὴν τυραννίδα καϑ- 
εἴλον" καὶ τὸ ἐν τυρᾶννίδι πραττόμενον, x&v βλαβερώτε- 

35 ρὸν n ἐπὶ τῷ ῦ καταλυϑῆναι αὑτὴν συγκεχώρηται" ἄλλως τε 

οὐδὲ πέπραχταί Bor τὸ ἔργον καὶ ἀναφύεται groyacuos" 

εἰσὶ δὲ xol ἕτεροι στοχασμοὶ, οἷον οἵ τε λεγόμενοι x«- 

κοῦ βίου χαὶ ἀχαριστίας χαὶ “ατασοφισμοῦ χαὶ οἱ παρά- 

δοξοι καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν" περὶ ὧν εἴρηται" εἰσὶ 

80 δὲ χαὶ δημοχοπίου καὶ δικαστηρίου ἀπάτης" χαὶ oi ἐξ 

ἀπάτης δήμου" δημοχοπίου δὲ λέγεται, τ᾽ ἂν τις ἢ" 

1 Ald. si. 
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εἰπὼν ἢ ποιήσας τι εἰς ϑόρυβον καὶ τὸ ποιῆσαί ri. προσ- 
αζγάγοι τὸν δῆμον" δικαστηρίου δὲ ἀπάτης παράδειγμα" 

οἷον ἐγράψατο, 0 πλούσιος τὸν πένητα ξενίας καὶ εἷλεν" 
ἐφυγάδευσεν αὐτόν" μετὰ ταῖτα λοιμοῦ. γένομένου ἔχρη- 
σεν ὁ ϑεὸς παύσασϑαι τὸν λοιμὸν, εἰ | πολίτης ἑ ἑαυτὸν ἀπο- ὅ 

σφάξοι ὑπὲρ τῆς πόλεως" ὁ πένης ἀκούσας χατελϑὼν ἐν 
τῇ πόλει ἀπέσφαξεν ἑαυτόν" ἐπαύετο. ὁ λοιμός" καὶ κρί- 
νεται ὁ πλούσιος ἐξαπάτης δικαστηρίου" διαφέρει δὲ ̓ 

οὗτος τοῦ δημοχοπίου, ὅτε ὧδε μετὰ λόγον καὶ κρίσεως 
ἢ ἀπατὴ γίνεται τῶν δικαστῶν, ἐχεῖ δὲ μετὰ ἀποκρί- 10 
“Ζεὼρ μόνης ἢ ἑνὸρ λόγου μόνης ἀποφάσεως" δήμου δὲ 
ἀπάτης" οἷον ῥήτωρ ἔπεισε πόλιν παρασχευάσασϑαι ὡς 
σιολεμίων ἐπιόντων oUx ἐπῆλθον οἱ πολέμιοι, xol κρί- 
ψεται ἀπάτης δήμου" διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ τε δημοχο- 
“τίου xci ? τοῦ ἐξαπάτης διχαστηρίου" ὅτε ἀντιστάσει 4 
ἐπιπλέχεται λέγοντος τοῦ ῥήτορος", διὰ τοῦτο ur). ἐπελη- 
λυϑέναι «τοὺς πολεμίους διὰ τὸ γνῶναν ἡμᾶς παρεσκευ- 
ασαμένους " καὶ εὐεργεσίαν τοῦτο προβάλλεται" ἐν ἐκείνοις 196 
δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδ᾽ ἕτερος δύνατας δεῖξαι" ἔστι 

δὲ τὸ στοχαστιχὸν, οἷον, πότερον χρηδεμεῦσαι βουλόμε- 30 | 

vog ἢ βλάψαι ἢ τῇ ἀληϑείῳ »ομίαας εἶναι πολεμίους 

ἔπεισε παρασκχευάσασϑιαι" εἶτα τὸ ἀντιστατικὸν ἐν τῇ 

μεταϑέσϑι τῆς αἰτίας ἀγαφύεται, τοῦ ῥήτορος λέγοντος, 

ὅτι χαὶ ἐκτὸς πολεμίου χρήσιμος ] fire x ev, * καὶ TOU- 

TO αὐτὸ ἡπάτησε TOU πολέμου τοὺρ ἐναντίους TO γνῶναι 285 
παρεσχευασμένους ὃ ἡμᾶς δἰδέναι δὲ χρὴ ὡς ὅταν τις 

ἐπαγγειλάμενος ῥηταῖς ἡμέραις μὴ ποιήσῃ οὐκ ἔστι στο- 

χασμὸς ἀλλ᾽ ὅρος" οἷον Κλέων ὑπέσχετο ἐντὸς τριάκὸν- 
τα ἡμερῶν τοὺς τὴν Πύλον οἰχοῦντας ἕξειν" ἐν πλείο-.- 

σιν ἤγαγβ καὶ χρίνεται ἐξαπάτης" ^ ἐνταῦϑα γὰρ τέλειος 0 

ὅρος ἐστὶν οἷον τί τὸ ἐξαπατῆσαι" πότερον εἰρήνῃ ἢ ἐν 

πολέμῳ ὅπου ys ἄδηλα τὰ τῶν πολδμίων πράγματα. 

2 xa? Α)4. om. 3 Ald. παρασκευαζομένους. 4 Ald. ἐ ἀπάτης, 

' 

^ 
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iM αρκελλίνου, “σϑάνεται καὶ ἕτερα στοχασμῶν ὦ 
εἴδη ὑπό τινων ἐπινοουμένων, ψυχρὰν δὲ τὴν παρὰ τού- 
Twy ἐπεξεργασίαν ἡγούμενορ᾽ μόνον δὲ ἐπισημηνάμενος, 

ὅτι ἴσως καὶ ἕτερα ἐσίιν εἴδη, πειραιτεῖται τὴν τούτων 
5 μνήμην" εἰ γὰρ καὶ εὑρίσκεταί φησιν ἄλλο, ἀλλ᾽ ix τοὐ- 
των συμπλεκόμενον. εὑρίσκεται" τινὲς δὲ ὑποτίϑενται τὸν 

παράδοξον ὧν sig ἐστιν ὁ Μινουχιανός" ἔστι δὲ τὸ πα-- 
οἄδειγμα μὑτοῦ τὸ παρὰ τοῦ μάγου" ὃς ὑπέσχετο εἴσω 
προϑεσμίαρ τινὸς ἀναιρήσειν τὸν τύραννον" σχηπτὸς γδ8- 

40 μόμεγος ἀνεῖλε τὸν τύραννον" καὶ αἰτεῖ δωρεὰν δ᾽ μάγος" 
εἴρηται δὲ παράδοξος ὕτι τῶν ἄλλων στοχασμῶν " ἐγκλή- 
ματα καὶ ἀδιτήματα ἐχόντων μόνος οὗτος χατορϑώμα- 
τα καὶ. δωρεὰς ἔχει" καὶ Ort πανταχοῦ ἄρνησιν εὑρίσχο- 
κομὲν οὖσαν ἐν τοῖς στξοχασμοῖς" ἐνταῦϑα δὲ ὁμολογίαν 

45 τοῦ πράγματος, ὅτι ἐποίησα, ἀνεῖλον τὸν τύραννον" 
ἀλλ᾽ εἴποι vig, ὅτι οὐδὲν παράδοξον τὸ ὁμολογεῖν Or, 
κατώρϑωχα τι" ἀλλ᾽ ἔστι μᾶλλον xol ἡλέον τοῦ εἰρη- 
μένου éxeivov καλεῖν παράδοξον" ἤρα τις κόρης" εὑρέϑη 
μετὰ ταῦτα νεχρα" καὶ ὁ ἐραστὴς παρεστὼς τῷ σώματι, 

80 ἐρωτώμενος τίς οἴη ὁ τὸν φόνον δεδραχὼς, ἑαυτὸν ὧμο- 
λόγησε καὶ χρίνεξαι᾽ παράδοξον γὰρ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ 
ἀδιχήματος αἴτιον εἶναι λέγειν, ὅπερ οὐδαμοῦ εὑρίσκο- 
μεν" ἐπινοοῦσί τινες xoà ἄλλο εἶδος τοιοῦτον" ἐγράψαν- 

τὸ ἀλλήλους, Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης" ὃ μὲν φιλισ- 

ε5 πισμοῦ 9* 0 δὲ μηδισμοῦ. ᾿Δριστογείτων ἀμφοτέρων χα- 
τηγορεῖ" τοῦτο πρὸς ἕχαστον τῶν προειρημένων διαφο- 
pev &yuv τινὰ δοχεῖ" οὔτε γὰρ ἁπλοῦς ἂν εἴη στοχα- 
σμὸς δύο πρόσωπα ἔχων xol δύο ἐγχλήματα κχρινόμενα 
οὔτε διπλοῦς ἀντεγκληματιχός" οὐδὲ γὰρ ἀντεγκαλοῦσιν 

so ἀλλήλοις" ἀλλ᾽ εἷς μὲν ὁ χατηγορῶν, ἀμφότεροι δὲ geo 
γουσιν, πρὸς τούτοις οὐδὲ τῶν συνεξευγμένων ἂν εἴη" 

οὐ γὰρ δύο ζητούμενα ἐφ᾽ ἑνὶ προσώπῳ τέτακται, ἀλλὰ 

, utl. 8. et 15. conjunxi. 5. Ald. στοχασμός. 6 Aid. φιλιππικοῖ. 
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δύο μὲν τὰ χρινόμενα πρόσωπα, Óvo δὲ τὰ ἐπαγόμενα 
ἐγκλήματα" παρέλιπε δὲ ὁ τεχνικὸς τὸν παράδοξον ὡς 
ἀντικείμενον πᾶσι τοῖς ἄλλοις" ἡ χὰρ ἄρνησις μᾶλλον 
ὑπὲρ τοῦ κατηγόρου γίνεται" καὶ τὸ σημεῖον οὐχ ὃ διώ- 
χων προτείνεται, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὲρ τοῦ φεύγοντός ἐστιν, 5 
ἔνϑα à μὲν κατήγορος λέγδε, οὐκ ἐποίησας, ὃ δὲ qto-- 

. γῶν ἐποίησα" ὁ μὲν γὰρ. ἐνιστάμενος πρὸς τὴν δωρεάν 
φησιν αὑτόματ᾽, ἐγεχϑῆναι τὸν σχηπτὸν ix ϑεῶν προ- 

γοίας, ov διὰ τὸν μάγον" 0 δέ φησιν αὐτὸς πεποιηκχέ- 
ya διὰ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἐμπρόϑεσμον" ὅρος δ᾽ 10 
ἂν ἣν εἰ ὡμολογεῖτο ὑπὸ τοῦ ἀντιλέγοντος αἴτιον τοῦ 
σχηπτοῦ τὸν μάγον γεγενήσϑαι" μὴ εἶναι μέντοι αὑτὸν 

ἄξιον τῆς δωρεᾶς ὡς μὴ ἀνῃρηκότα ξίφει τὸν τύραννον" 

ὁμοίως 7 δὲ χαὶ ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν στηχασμὸς παρά- 
δοξος ἂν εἴη" xoxsi γὰρ éxartQog φησι δεδραχέναι,, τοῦ 18 

ἑτέρου λέγοντος ὅτι οὐκ ἐποίησας" ἔστε δὲ ὁ ἐξ ἀπάτης 
οὗτος στοχασμός" πρεσβευτὴς ἀπεδήμησεν, ἐπανῆλϑε 
μελανειμονὼν" ἤρετο αὑτὸν ὃ δημος διατί μϑλανδιμονεῖ" 
ὃ δέ φησι μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ καταλαβεῖν" εἶναι δὲ 

τόνδε" χατέλυσεν ἐκεῖνον ὃ δῆμος " ὕστερον χρίνων ὁ 30 
ἀνὴρ τὴν γυναῖκα μοιχείας οὐχ εἷλε" xol - -χρίνεται ἀπά- 
της ὑπὸ τοῦ δήμου" ξητοῦμεν͵ οὖν ἐνταῦϑα εἰ ijncernos · 

λέξει γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι ἐχϑρὸς ὧν ἐκείνου, ἐπλάσω 197 

καὶ ἡπάτησας, ἵνα φονεύσῃς" ὁ δὲ λέγει, ὅτι οἱ δικασταὶ 

ἡπατήϑησαν παρὰ τὴν δίκην" παρακρουσϑέντες γὰρ 25 

ἀπέλυσαν τὴν γυναῖχα" διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ ἀπὸ γνώ- 
ins τῷ τὸ δρασϑὲν τοῦτο μὴ ἐξ αὐτοῦ εἶναε᾽ ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τοῦ δήμου" ἐπεὶ καὶ αὐτοσχεδὸν ἀπὸ γνώμης ἐστὶν εἰ 

᾿ἥπατησεν ἢ οὔ" ὥσπερ καχεῖ γνώμην ζητοῦμεν, πότε- 

ρον μαιγομένη ἢ οὔ" ἴσως δὲ ἐπειδὴ οἷδε παραλιπὼν &- 30 
πεν, τάχα δὲ καὶ παρὰ ταῦτα ἕτερα εἴδη ἐστὶ στοχα- 
σμῶν. 

7 Ald. ὁμοῖος. ser. ὁμοίως. 
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Περὶ τοῦ ὅρου. 

“Συριεανοῦ. Μετὰ * τὸν στοχασμὸν περὶ τοῦ ὅρου 

κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν χρὴ διελθεῖν" εἰ γὰρ ἐν παντὶ 
πράγματι περὶ ? τοῦ ἐἰ ἔστι πρῶτον ξητητέον, ὅπερ Ó- 

5 στοχασμὸς, ὡς ἔφαμεν, περιέχει" εἶϑ'᾽ οὕτω περὶ τοῦ τί 
ἐστιν" ὃ δὲ ὅρος, ὡς ἐπιδείξομεν, τὴν παρὰ τοῦ τί ἐότιν 

περιέχει ̓ξήτησιν, ταχτέος ἂν εἴη μετὰ τὸν στοχασμὸν ὃ 
ὅρος᾽ inet, δὲ πολλαχῶς ὃ ὅρος, ἀναγκαῖον διαστεῖλαι 
τὴν ὁμωνυμίαν, ἵνα τὸ ζητούμενον ἡμῖν ἀκριβέστερον 

40 ἐπιδειχϑὴ 3. καλεῖται τοίνυν πρῶτος ὅρος ὁ ἐν τοῖς χω- 
θίοις διορίζων τό τὸ οἰκεῖον xal TÓ ἀλλότριον᾽ καλεῖται 
δὲ ὅρος καὶ ὃ διαλεκτικὸς * οἷον εἰς ὃν ἡ πρότασις ἄνα- 

λύεται" xoi ἔτι ὅρος καλεῖται. "0 τὸ τί ἦν εἶναι χατὰ 

᾿Αριστοτέλην σημαίνων" τουτέστιν ὁ τὴν οὐσίαν 4 καὶ 
15 τὴν ἰδιότητα ἑχάστου ὑποκειμένου παριστὰς καὶ δηλωτι-᾿ 

xog TOU ἑχάστου πράγματος οὐσίας xat φύσεως χαὶ 

τί ἐστὶν ἑκάστῳ τὸ εἶναι. σαφῶς ἀνιχνεύων" τοιοῦτοι 

γὰρ οὗ τέλειοι τῶν πραγμάτων ὅροι" ἀφ᾽ οὗ 5 xol ἡ 

στάσις ὅρος χέχληται" ἐπεὶ χατασχευαζόμενον iv αὐτῷ 

20 τί ἐστιν τὸ πεπραγμένον" τοῦτο γὰρ ἕν ὅρῳ τὸ ξητού- 
μενον" ὅρος ᾿λέγεται χαὶ- τὸ πέρας παντὸς πράγματος" 

ὡς ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος καὶ τῆς ἐπιφανείας ἡ γραμ- 
"' un" καὶ τῆς γραμμῆς τὸ σημεῖον δ" λέγονται δροι.καὶ πάν- 

δ ᾿ 

7.0. 14 Ven. ἄξιον δὲ λοιπὸν μετὰ τὸν στοχασμὸν π. τ; 0. — διεξ- 
ελϑεῖν. 2Ald. παρά, 3 Ven, ἐπεδειχϑείῆ. 4 Ven. τοῦυτ- 
ἔστιν ὃ τὴν ἑκάστου φύσιν διοριζόμενος, καὶ τὶ ἐστιν ἑχάστῳ τὸ εἷ- 

vos, omissis reliquis. δ ἀφ᾽ οὗ καὶ ἢ στάσις — — ζητούμε-- 

γον Ven, om, 6 Ven, τὰ σημεῖα. sequitur in eodem: ὅροι 
λέγονται, καὶ τὰ μέρη τῶν προτάσεων , οἷον πρότασὶς ἐστι πᾶν ζῶον 

ἔμψυχον, ταύτης οὖν τὰ μέρη τὸ πᾶν, τὸ ζῶον, τὸ ἔμψυχον ὅροι 
χαλοῦνται" λέγονται ὅροι καὶ πάντα τὰ ὑῥητορικὰ ζητήματα " καλεῖ- 

ται ὅρος xui ἣ στάσις αὐτὴ, περὶ ἧς ὃ λόγος, διαφέρει δὲ τοῦ 

στοχασμοῦ X. τ. à. 
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Ta τὰ πολιτιχὰ ζητήματα" χιὶ τὸ .σανίδεον ὡς dauos 
σϑένης μέμνηται" χαλδίται ὅρος Καὶ ἢ στάσις Urt) πε- 

pi ἧς ὃ Aóyog' διαφέρει δὲ τοῦ στοχασμοῦ ιὖ boóg" τῷ 

ἐχεῖ μὲν “περὶ οὐσίας, δἶναι Tov ξήτησιν" ἕν:- δὲ τῷ ὅρῳ 
περὶ τοῦ τί ἐστὲν' ὁρίζεται δὲ ὃ μὲν. Ἑρμὸγ νης τὸν ὃ. δ 

ρον οὕτως t ὅρος ἐστὶν. Y ὀνόματος ξήτησις" περὶ. πρά- 
γματος, οὗ τὸ μὲν πέπραμτῶι; τὸ δὲ λείπει, πρὺβ αὐτὸ 

τέλειον τοῦ ξητουμένου. ὀνόματορ᾽ πρῶτον μὲν ̓ οὺν χα- 

χῶς ὃ ὀνόμωτου. ζήτησις. εἶπεν" ἐν γὰρ: τοῖς δικαστηρίοις 
πραγματων' ζητήσεις. εἰσὶν jeÀÀA" :? oU» ὀνομάτων ἔπειτα 40 
οὐ καλῶς. ξήτησιν τὸ γένος οὔ ὅρου παρέλαβον" «ἡ γὰρ 
ξήτησιὶς ἐμέργδσια τίς ἐστέν " ἐχρὴν δὲ μάλλον᾽" εἰπεῖν. i 
στις *?* ἔτι δὲ οὐ πάντα παρέλαβε τὰ ὁριχὰ ξητήματὰ 15" 

τὸ γὰρ, οὗ τὸ μὲν πέπρακέαι, τὸ δὲ Aere v, "πρῖς 

μὲν ix. λείποντος xol πεπραγμέψου. συνεστῶσιν ̓ ὅροιρ 'ἂρ- 15 

μόζει, ὡς *? àg) τοῦ πλουσίου O0 συνεχῶρ κἐπανάτεῖνο- 
μένου ἐγθρῷ «πένητι τὰρ χεῖρας xol χρινομένου, ὕβρεώς, 

τοὺς δὲ χατὰ τὸ τέλειον ὅροῦς καὶ τοὺς κατὰ τὸ περιτ- 

τεῦον οὐδωμῶϊ' σταραδείχματα δὲ M τάδε". -νύόμος 
«ὸν 'χαινὰν σπλονἐπειδείξανέα χέρας λαμβανϑιν" «ππον 3 39 

τις πολεμιστὴν δεδάξαρ ἀξιοῖ τοῦ γέῤως τυχεῖν" ἐν γὰρ 

τούτῳ λείστει μὲν οὐδέν: τελοιάτης δὲ τις τῷ συνήθει 

προσγέγομεν" τὸ ** δὲ κακὰ τὰ περιττεῦον" wópnog τὸν 
ὁλόκληρον ἱερᾶσθαι". ἑξαδακτυλός tig ὧν ἀντέχεται τῆς 
ἱερωσύνης καὶ χωλύδται" πάντας τοίνυν τοὺς. τοιούτους 95 

7 ὅρος ἐστὶν Ven. om. 8.Ven, κακῶς ὅτι, 9. Ven. οὐχὶ 

ὄνομ. omisso ἀλλ᾽. 10 Ven. πίστις εἰπεῖν. 14 Ven.. add. 

διὰ τοῦ Ogov. 12 Ven. ὡς ἐν ἐκείνῳ τῷ προβλήματι, πλούσιος 

ἐχϑρῷ πένητι συνεχῶς ἐπανατείνεται τὰς χεῖρας, καὶ. κρίνεται ὑπ᾽ 

αὐτοῦ ὕβρεως, τοὺς δὲ κατὰ TO τέλ. 0. x. τ. Κατὰ τὸ περιττεῦον 

οὐδαμῶς ἐλλειπὴς ἂν. εἴη" παραδείγματα δὲ αὐτοῦ τάδε. 13 
Ven, ἄνϑρωπόν τις "πολεμιστὴν δείξας. 44 Ven. τοῦ δὲ κατὰ 

τὸ περιτιεῖον ὅρου παράδειγμα τόδε. | 
. Qu 
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Ügrovuevov*: εἶϑ'᾽ οὕτω τί ἐστι. ζητῆααιό Opteron δὲ ὃ 
ὅρος ᾿σὕτως Opog ἐστὲ στάσις 'παρὰ τοῦ τὶ ἐστιν ἀπο- 
δεικνυουσα τὸ ξητούμενον᾽ 7 γὰρ ὁρικὴ σεάαις ἀποδειχ- 
ψύει τί ἐστι,. πότερον ἱεροσυλία, ἢ χλαπὴ: τὸ ἐξ ἱεροῦ 

5 ἰδιωτιχὰ.Ἶ" vro qi γρήματα". τὸ μὲν avv» γένος " στα- 
σις". διὰ. δὲ τοῦ στάσις ὑποφαϊνει ποῖον ὁρίζεται ὅρον" 

ὅτι τὸν ῥητορικόν" διὰ δὲ τοῦ τὶ ἐστι τὸ ἴδιον &noóis 
δωσε τοῦ ὅρου" ᾿΄χοινωνεῖ rcc ἄλλαις στάσεσιν ὅρος χατὰ 
v0 πεπϑαγμένομ' napi γὰρ αἱ στάσεις πλὴν στοχασμοῦ 

40 τὸ πεπραγμένον ἔχουσι χρινόμενον * διαφέρει δὲ στοχα- 

σμοῦ 0góc* ὃτι ἐν μὲν στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον τεχ- 

unoror ἐστι TOU ἐπιφερομένου ἐγκλήματος" ἐν ὅρῳ δὲ 

αὐτὸ τὸ πεπραγμένον χρίγεται" xci ὁ μὲν στοχασμὸς πε- 

οἱ οὐσίας ἔγει τὴν ζητησέν, ἐν ὅρῳ δὲ περὶ ὀνόματος" 
45 καὶ ὅτι. ἀφάνές ἔστι "τὸ πεπραγμένον ἐν στοχασμῷ, ἐν 

ὅρῳ δὲ φανδρόν". . xol ὃτι ἐν uiv τῷ στοχασμῷ ἀῤνήσά- 

μενοι οὔτε ἄλλο λέγομεν πεποιηκέναι, καὶ ὅτε ὁ πρα- 
ftc c στοχασμῷ ἀφανής ἐστιν, ἐν ὅρῳ δὲ φανερόν" 

καὶ ὅτι; ky ἄρνησίς ἔστι xol ἐν ὅρῳ, ἀλλ᾽ οὐ τοῦδ 
40 πράγματος, ἀλλὰ τοῦ ὀνόματος μόνου" "porre, δέ τι- 

γὲς μὴ ὅλως στάσιν εἶναι τὸν ὅρον ἀποδεικνύναι, φα- 

σκομτες͵ οὕτωρ" ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἢ φανερόν ἐστιν; ἢ 
ἀφανές" κἂν μὲν ἥ ἀφανὲς, στοχασμὸν ποιεῖ, ἂν δὲ ἢ Bü 

φανερὸν, ἣ γέγονεν, ἢ μέλλει" εἰ μὲν οὖν γέγονε, τὴν 
35 ποιότητα ποιεῖ" εἰ δὲ μέλλει,, τὴν πραχματικὴν, ὥστε 

χώραν ὁ ὕρος οὐκ ἔχει" τοῦτο δὲ σφόδρα εὔηϑες" διὰ 

μέσου γάρ “ἐστι τοῦ ce ἀδηλου xoi τοῦ μέλλοντορ τὸ 
γεγενημένον" ἀτελές δὲ, ἐν ᾧ ὃ ὅρος γίνεται" οὐ γὰρ 

εἴ τι2 8 δῆλον, τοῦτο καὶ τέλειον" ἀλλ᾽ εἴ τι τέλειον, πάντως 

80 xai δῆλον" ,διαὶρ έρει δὲ " στάσις ὁ ὅρος τοῦ ὅρου τοῦ 

κεφὰλαίου, ὅτι ἡ μὲν στάσις ἀρνεῖται τὸ ὕλον" τὸ δὲ 

κεξαλαιον. ὁμολογεῖ τι καὶ ὁρίζεται τί ἐστε τὸ ἐγκαλού- 
— — — 

25 Ald; ἐδιωτικόν, 26 Ald. ἔτι. δον, ei v. 
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uevov* ἔτι διαφέρει, ὅτε ὁ μὲν ὅρος τὰ: χεφάλαιον ἐν 
τῇ προτάσει᾽ ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει" οἷον ᾿τυμβω- 

οὕχος ἐστὶν ὁ ἀνῃρημένος ἱμάπια καὶ κόσμον. τοῦ νεκροῦ" 
ἐγὼ δὲ οὐχ ἀφειλόμην, οὐκ ἄρα ταμβωρύχορ' ἡ δὲ στά- 
σις ὃ ὅρος διὰ πάντων τῶν κεφαλαίων ᾿ τὸ συμπέρασμα à 

ἔχει" χαὶ ὅει ὃ μὲν ὅρος ἢ στάσις κατασχενάζεται" ᾿ὃ 

δὲ ὅρος τὸ κεφάλαιον κατασκευάζει" ἔτι ξζητοῦσί τινες.) 

τί δήποτε στοχασμὸς μὲν στοχασμῷ κεφαλαίῳ QU τέ» 
μνεται, ὅρος δὲ ὅρῳ τέμψεται" καὶ φαμὲν ὅτι 0 στοχα- 
σμὸς περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχων τὴν ζήτησιν; xol ἐχ 40 
τῶν κεφαλαίων κατασκευαζόμενος, οὐχ ἠδύνατο αὐτὸς 
ἐν κεφαλαίοις τετάχϑαι" καὶ " πραγματικῆ δὲ τὴν αὖ.- 
τὴν ἔχει ἀπολογίαν, ὅτι καὶ αὐτὴ περὶ ἀδήλου πράγμα- 

| ros τὴν ξήτησεν ἔχει" ὅπερ ἐστὶν ἴσον τοῦ ἀφανοῦς" “ὁ "δὲ 16. 
ὅρος φανερὸν ἔχων τὸ κρινόμενον, ἔχει κεφάλαιον ὁμώνυ- 189 
μον ἑαυτῷ" λύσιν γὰρ φέρει τοῦτο τῆς προβολῆς" προ- 
βαλλομένου γὰρ τοῦ χατηγόρου καὶ λέγοντος ὅτι ἐπανέ- 
τείνας τὴν χεῖρα xol τὸ πρᾶγμα διηγουμένου, ὃ φεύγων, 
ὁρίζεται ὅτι τοῦτο οὐχ ἔστιν ὕβρις. 

Μαρκελλίνου. ᾿Αχκολούϑως 27 ἡ τάξις, μετὰ τὸν a0 
στοχασμὸν ὃ ὅρος" μετὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον ὁ περὶ — 
τῆς ἰδιότητος τυγχάνει δεύτερος " πῶς γὰρ ἂν οἷόν T$ 

τὴν ἰδιότητα ζητεῖν, μήπω τοῦ πραχϑέντος ὅλως ἀπο- 
δειχϑέντος ; ὅρος δὲ αὐτοῦ οὗτος" στάσις πολιτιχοῦ πρά- 
γματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἔστι τὸ χρινόμενον 28 
τὴν ζήτησιν ἔχουσα" διὰ τοῦτο 'δὲ ἐπὶ μέρους ὥρισται, 

ἐπειδὴ δῆλον μὲν ἐν ὅρῳ τὸ πεπραγμένον," ἡ δὲ᾽ ζήτησις 

ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ χρινόμενον "αἱ τί χρὴ 

καλεῖν αὐτό" τοῦτο γὰρ καὶ ἴδιον ἐν ὅρῳ οὐ τὸ ἄμφισ: 
βητεῖσϑαι τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ" ἀλλὰ τί ἐστι τὸ πεπρα- 
γμένον οὐχ ἁπλῶς δὲ περὶ ὀνόματος" οὐ γὰρ περὲ TOU- 50 
του ἡ ζήτησις, ἀλλὰ μετὰ προσϑήχῃς πράγματος, διὰ 

27 Ald. ἀκόλουθως (sic). 
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τοῦτο δὲ καὶ περὶ ὀνόματος" ἐπειδὴ τῆς πράξεως ἀμ- 

φιβόλου οὔσης, ἀμφίβολον ἀναγκαίως καὶ τὸ ὄνομα ἢ 

xci δεῖ αὑτὸ ϑέσϑαι ὄνομα" ζητητέον δὲ xai τοῦτο εἰ 

τὸ ἀφανὲς ποιήσει τὸν στοχασμόν" τὸ δὲ φανερὸν μὲν, 
& ἀτελὲς δὲ, τὸν ὅρον, τὸ φανερὸν καὶ τέλειον & ἄρα οὗ δέ- 
χεται ζήτησιν" φαμὲν ὦ ὅτι δέχεται" οὐκ ἔτι γὰρ εἰ ἔστι "3 
δητήσομεν᾽ οὐδὲ τί ἐστιν, ἀλλὰ ποῖόν τι ἐστι" περὶ τὴν 
ποιότητα καταγινομένου τοῦ πράγματος" οἷον εἰ δίκαιον, 
δὲ νόμιμον, εἰ συμφέρον, ἢ τἀναντία τούτων’ τὰς γὰρ 

40 τῶν πρᾳγμάτων ποιότητας ταύτας εἶναι συμβέβηκεν, καὶ 

ἔστι γενιχὸν ὄνομα ἡ ποιότης, κοινὸν τῶν ἕνδεκα στά- 
σϑων τῶν ἐπιλοίπων" γενιχὸν δὲ εἰρήκαμεν, ἐπειδή ἐστε. 
καὶ δἰδικὰ καὶ τὰ καϑ' ἕκαστα χύρια" ὥσπερ γάρ ἐστι 

γένος ᾿μὲν τὸ ζῶον, εἰδικὸν δὲ ὁ ἄνϑρωπος, κύρια δὲ ὃ 
45 Δημοσϑένης, ὁ Σοφοκλῆς xai τὰ ὅμοια, οὕτω χκἀνταῦ- 

Oa γενιχὸν μὲν ὄνομα τῶν στάσεων πασῶν πλὴν ὅρου 
καὶ στοχασμοῦ ἡ ποιότης" εἰδικὸν δὲ δικαιολογία, ἀντί- 
ϑεσις γομική" χύριον δὲ ἀντίληψις, πραγματικὴ, ἄντι- 
γομία, συλλογισμὸς, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἑχάστης στάσεως 

8p ὄνομα. 

“Ὅρος διαιρεῖται προβολῇ. 

Σωπάτρου. Τὴν προβολήν τινές ὁρίζονται σύν- 
τομον ἀπόφασιν τοῦ προτεταγμένου ἀδικήματος ἐν τῇ 

καταστάσει" ὅπερ οὐκ εὖ" OU 79e πάντες οἱ ὅροι τοῦ 

25 xata φυγὴν xai διωξίν εἰσιν" ὥστε οὖν οἱ * οὕτως ὄρι- 

ζόμενοι τὴν προβολὴν ἐκβάλλουσι τῶν κατὰ ἀμφισβήτη- 

σιν χαὶ τῶν χατὰ αἴτησιν. τὰς προβολας 1... ἐν οὐδετέ- 

ροις yag ἔστιν ἀδίκημα" ἄμεινον οὖν οὕτως εἰπεῖν, προ- 

; βολὴ 
28 Ald. oix ἔτι γὰρ bte ζη. 4 Ald. sl, 2. Ald. προσ- 

βολάς. ᾿ 



EIS ΣΤΆΣΕΙΣ ? 481 

βολή ici, τῶν εἰρημένων ἐν τῇ καταστάσει σύντομος 
ἀπόφασις" ἐάν τε γὰρ κατ᾽ αἴτησιν ὅρον μελετῶμεν ἐν" 
τῇ καταστάσει λέγομεν τὰ κατορϑώματα καὶ συγτόμως 

ἀποφαίνομεν ὁτιοῦν ἐστε τὸ προσχτήσασϑαι πόλιν, καὶ 
ὡς δεῖ τὴν δωρεὰν λαβεῖν, καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβήτη- 5, 
σιν, ἀνήρηχα τὸν τύραννον xci τὴν τοῦ τυραννοχτόνου 
δωρεὰν δεῖ με λαμβάνειν" χαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ προβολή͵ 

ovx ἐν ὅρῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν" 

εἴρηται δὲ ἡ προβολὴ διὰ τὸ τὴν πρότασιν ἔχειν τοῦ 

πράγματος, καὶ ὥσπερ προτείνειν τοῖς δικασταῖς, “περὶ 10 
οὗ αὐτοὺς δεῖ χρῖναν᾽ xal ἔστιν ἡ προβολὴ κυρίως τὸ 
συνέχον" ζητεῖται δὲ, τίνος χάριν ἡ προβολὴ ἐν μὲν ταῖς 
ἄλλαις στάσεσιν εὑρίσχεται, ἐν' στοχασμῷ᾽ δὲ γίνεται τῇ 
πρωγματικῇ οὔ" καὶ φαμὲν, ὅτι ἡ προβολὴ πεπραγμέ- 

vov ἐστὶ πράγματος σύντομος ἀφήγησις" ὃ δὲ στοχα- 45 
σμός δύο πράγματά ἐστι, φανερὸν καὶ ἀφανές" χρίνεταὶ 
δὲ τὸ ἀφανὲς, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ φανερόν" ἐν οἷς οὖν ἀιρα- 
γές ἐστι τὸ ἐγκαλούμενον, ἀδύνατον προβάλλεσϑαι" ὡσ- 
αὐτως καὶ ἐπὶ πραγματικῆς" καὶ γὰρ καὶ αὕτῃ περὶ μέλ- 

ἢ 
*, 

Áovrog ἔχεε τὴν σχέψεν, ὅπερ ἄδηλον᾽ ἄδηλον δὲ, ὡς 20 
ἔφϑημεν εἰπόντες, ἀδύνατον προβαλλεσθαι" εἰ δὲ τις &-. ^ 
σοι, ὅτε καὶ πραγματιλὴ ἔχει ἐν τῇ τῶν ἐκ τοῦ ψη- 
φίσματος ζητήσει περὶ γεγονότος, ἐροῦμεν, ὅτι xal τὸ 

ψήφισμα ὴ ζήτησίς ἐστιν, ὅπερ ἄδηλον. 205 
*-- 

e 

"0ga. | ' 28 

Σωπάτρου. Ὅρος ὁμώνυμόν ἔστι τῇ στάσει κε- QOO 
 φάλαιον" δεύτερον μὲν χατὰ ἀπαρίϑμησιν, ἐπειδὴ 7] 

' προβολὴ πρώτη" πρῶτον δὲ κατὰ ἐξέτασιν" ἡ γὰρ προ- 
βολὴ ἐξέτασιν οὐκ ἔχει οὐδὲ κατασκευὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ 

χεφάλαια τῆς: προβολῆς ἐστιν ἐξέτάσιρ καὶ χατασχευή 50 
διὸ παρά τισιν οὐδὲ κεράλαιον εἶναι δοκεῖ, ἐπειδὴ. μεσ: | 

3 Ald. πραχμαεικῇ. ! 
Rhetor. IV. 31 

uen 2 E . 
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ἕξει τὴν TOU χεφαλαίου φύσιν" πᾶν γὰρ χεφάλαιον οὐ 
δύναται μὴ ἔχειν ἐξέτασιν ἰδίαν περὶ τῆς ἑαυτοῦ φύ- 
σεως " αὕτη δὲ μόνη ἰδίαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἔχει, ἀλλὰ διὰ 

πάντων αὕτη κατασχευάζεται" διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐχά- 
b λεσάν τινες πρότασιν κεφαλαίον ἤτοι ἀφορμὴν ἀποδεί- 
ξεωγ" εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν προβολὴν ὃ ὅρος, ἐπειδὴ, λύσις 
ἐστὶν ὁ ὅρος τῆς προβολῆς" προβαλλομένου γὰρ τοῦ κα- 
τηγόρου καὶ λέγοντος, ὅτι ἐπωνατεῖνας τὴν. χεῖρα, καὶ τὸ 

πρᾶγμα διηγουμένου, ὃ φεύγων φησὶν, ὅτι τοῦτο οὐχ 
10 ἔστιν ὕβρις, ἐκ τῶν παρειμένων. 

᾿Ανϑορισμῷ. 

“Σωπάτρου. Οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ὃ ἀνϑορισιὸς, 
ἢ καὶ αὐτὸς ὅρος" ἀμφότεροι γὰρ ὁρίζονται τὸ πεπρα- 

. γμένον, καὶ δ᾽ κατηγορῶν, xcl ὁ χρινόμενός᾽" καὶ o μὲν 

45 ὅρος ἀπὸ τοῦ λείποντος γίνεται" ὁ δὲ ἀνϑορισμὸς £x 
τῶν πεπραγμένων ἐναντία τῷ προτέρῳ ὁρίζεται" τοῦ γὰρ 
δὴ φεύγοντος τὰ παρειμένα κομίζοντος πρὸς ἀπύδειξιν" 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὴ δεῖν χαλεῖσθαι τὸ γεγενημένον" ὃ 
χατήγορος ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ἀνϑορίξεται τὸ δεῖν 

20 αὐτὸ τόδε TL χαλεῖν. παρειμένα δ᾽ ἐστὶ τὰ μὴ πεπρα- 
γμένα à μὴ πεποίηκε" διὸ ἀναγκαίως * ὁ διώχων τὰ πϑ- 
πραγμένα προφέρει, ἵνα καὶ ἡ φύσις τοῦ ὅρου σωϑῆ" 

τοῦτο γάρ ἐστιν. ὅρας τὸ μὴ ϑθιάζεσθαι τὸν κατήγορον 
ἢ τὸν αἰτοῦντα, τὸ φύσει ἀτελὲς δεικνύναι τέλειον" καὶ 

25 τὸ πεπραγμένον μηδενὸς ἑτέρου δεόμενον πρὸς τὴν τοι- 
avós * χλῆσιν" εἴρηται δὲ ἀνϑορισμὺς, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ 
ὁρίσαντι δρίξεται. 

5 H ! 
4 

᾿Συλλογισμῷ. 

ἋΣ ὡπάτρου. Ὃ συλλογισμὸς, ὡς xc Συριανῷ δο- 
δ0 zei, κοικόν ἐστὶ χεφάλαιον τοῦ «τὲ διώχοντας "καὶ τοῦ 

1 Ald, ἀναγκαίοις. omisso sq. . 3 Ald. τοεάδε.. 
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φεύγοντος" τῶν γὰρ προηγησαμένων τριῶν, προβολῆς 
φημι καὶ ὅρου καὶ ἀνϑορισμοῦ, τῆς μὲν προβολῆς τοῦ 

κατηγόρου μόνου οὔσης" ἡτιῷ καὶ διὰ τοῦτο εἴρηται 0U- 

vog ἀπὸ τοῦ προβάλλειν καὶ ἀρχὴν γίνεσϑαι τῶν λοι- 
πῶν. χεραλαίων" τοῦ δὲ ὅρου τοῦ φεύγοντος" xol τοῦ δ 

ἀνϑορισμοῦ τοῦ διώχοντος, ὃ συλλογισμὸς κοινωνός ἐστιν 
ἀμφοῖν, εἴρηται δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ συλλέγειν καὶ συν- 

ἄγειν εἰς ἕν ἄμφω, τὰ τὸ παρειμένα xoà τὰ πεπραγμέ- 
να ἀλλ᾽ ὁ μὲν φεύγων χωρίζει ταῦτα xal δείχνυσιν ἀτε- 
λὲς τὸ γεγενημένον’ 0 δὲ διώχων συνάγει καὶ δείκνυσι 40 
τέλειον" ἰστέον ὅτε τινὲς τῶν τεχνογράφων μετὰ τὰ τε- 
λευταῖα χεφάλαια τὸν συλλογισμὸν τάττουσι χαχῶρ᾽ εἰ 
γὰρ δύο προτάσεις οὗτος συνάγει, πάντως ὀφείλει μεϑ' 
ἃς συνάγει, τετάχϑαι εὐθὺς οὐχὶ μετὰ πολὺ, ἀσϑενέστε- 

θὸς γὰρ οὕτως ἔσται- ΄. 15 " 

4 

Τνώμῃ γομοϑέτου. 

᾿Σωπά τρου. Καὶ αὕτη κοινὸν οτέρων ἐστίν" 
ἑχάτερος γὰρ τὴν γνώμην τοῦ MA: πρὸς τὸ Oi- 

κεῖον συμφέρον μεταχειρίξεται" οἷον ὅτι καὶ ὁ νόμος καὶ 

7] γνώμη τοῦ νομοϑέτου τοῦτο βούλεται" τοῦτο δέ τινες 20 

ἡτιάσαντο" ἔφασαν γὰρ, ὅτε οὐκ ἔδει κοινὸν ἀμφοῖν X6- 
φάλαιον ὑπάρχειν xo ἀμφίβολον" ἑκατέρῳ γὰρ τῶν ἀγω- 

γιζομένων πρὸς τὸ Ooxeiv ἕλκεταε" οὐκ ἔδει οὖν πρὸ τῆς 

στηλιχύτητος καὶ τοῦ πρός τε τετάχγϑαι. ἄλλως τε xol ὅτε. 

οὐδὲ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων τὸ κεφάλαιον" ἐν οἷς γὰρ 25 
ovx ἔστι ψόμος παραλιμπάνεται" ἀλλά φαμεν, ὡς ἀξὶ oc 

᾿Βρμογένης tag ἀτέχνους πίστεις προτίϑησι τῶν ἐντέχνων" 

ἐν oig οὖν καὶ ὁ vóptog τῶν ἀτέχνων, εἰκότως καὶ τοῦτο τὸ 

χεράλιεον νόμου πηλικότητος καὶ τῶν πρός τι προτάτ- 

τοι" κῶν ἐχεῖνα μὲν τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων, αὕτη δὲ τῶν 50 
σοτέ, P4 

31.. 
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Πηλικότητι, πρός τι, 

Σωπάτρου. ᾿Ιστέον ὅτε τῶν χεφαλαίων τῶν ἐν 
201] τῷ ὅρῳ τὰ μὲν ἐστι τοῦ προκειμένου πράγματος ἀπο- 

δειχτεχὰ, τὰ δὲ αὐξητικά " μέχρι μὲν οὖν τῆς γνώμης τοῦ 
δινομοϑέτου τυγχάνει ἀποδειχτικά" τὰ δὲ ὕστερα χεφά- 
λαια, τὸ πρός τι καὶ ἡ πηλιχότης, αὐξητιχὰ cc ἔγομον 

xoi ἐν τῇ τέχνῃ τῇ πραγματιχῇ" xoi τὸ μὲν πρός τι 
συγχριτικὴν ἔχει δύναμεν xai τὴν αὔξησιν ὁμοίως " οἷον 

τόδε τοῦδε, ἡ δὲ πηλικότης ὑπερϑετικήν" οἱ μὲν οὖν προ- 
40 τάττειν βουλόμενοι τὴν πηλιχύτητα τοῦ πρός τε τοιού- 

τοις κέχρηνται λόγοις" ἡ πηλιχότης ἁπλοῦν τί ἐστιν oi- 
ον μέγα τόδε γεγένηται" τὸ δὲ πρός τι συγχριτιχῶς αὖ- 
ἕξει * οἷον Ort καὶ μεῖζον" εἴπερ οὖν τὰ ἁπλᾶ προηγεῖται 

ἀεὶ τῶν συγχριτικῶν, προηγήσεται καὶ ἡ πηλεχότης τοῦ 
45 πρός τε ἢ ἐστιν ἁπλὴ αὔξησις TOU συγκριτικοῦ" Or, δὲ 

ἁπλὴ αὔξησις ἡ πηλικότης, δῆλον ἐντεῦϑεν᾽ τὸ πρός TL 

πρὸς τὴν τοῦ φεύγοντος φωνὴν γίνεται" οἷον ὡς παρὰ 
Δημοσϑένει" λέχῤντος γὰρ ειδίου ἀπὸ τῆς πηλικότη- 
τος —— μὴ μέγα μηδὲ δημύσιον εἶναι τὸ ἀδί- 

20 χημα 10 τύψαι Δημοσθένην, xai μεῖξον αὑτό φησι An- 

. σϑένης, καὶ ἀσέβειαν εἶναι αὐτό" xai οὕτω μὲν οὐ βου- 

λόμενοι τὴν πηλικότητα τοῦ πρός τι προτάττειν᾽ οἱ δὲ 

τὸ πρός τι προταττειν ἀξιοῦντές φασι 1" τὸ πρὸς «τὰ 

πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ φεύγοντος γίνεται" ἡ δὲ πηλεκότης 
25 ἀὐριστὸν τί ἐστι. καὶ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἔχει γώραν 

ἡ πηλιχότης εἰς ἀναίρεσιν" ἰφχυρότερον δὲ ἣν τὸ συνο- 
μολογούμενον τοῦ ἀμφισβητησίμου" ti, δὲ ἐότιν 0 φη- 

μι" συνομολογεῖ ἐν τῷ ὅρῳ ἑαυτοῦ ὁ φεύγων" ἔτυ οὐκ ἀεὶ 
ἐμπίπτει ἡ γνώμη. ToU νομοϑέτον, ὡς ἤδη δεδηλωται" 

80 ἰσχυροτάτην ἔχει δύναμιν" “μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἐπά- 
ye τὰ πρὸς τι" ἐπεὶ γὰρ ὁ συλλογισμὸς τὸν ὅρον εοῦ 
φεύγοντος εἰς ἕν φέρει" καὶ δείχνυσι ταὐτὸν ὃν τὰ πε- 

1 Ald. et Par. φησί. 

* 

— 
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πραγμένον τῷ "ur πεπραγμένῳ, ἀχόλουϑος ἣν ἐπαγωγὴ 
ἡ τὸ μεῖζον σημαίνουσα" διὸ καὶ ἐλέγομεν" ὡς κεχῶς 
τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἔτα- 
ξεν" ἐχρὴν γὰρ μετὰ τὸ πρὸς τι χαὶ οὕτως ὑστέραν τὴν 

Y 

πηλιχότητα ἔχουσαν δεικνύναι TOU πράγματος δείνωσιν ὅ 
4 3. » », 

καὶ olov εἰπεῖν xeraÓpounpv τινῶ. ΝΝ 

“Συριανοῦ. Πολλὴ ἀμφισβήτησις γέγονε Μινου- 
κιανῷ χαὶ "Eouoyéve. Mivovxicvoũ μὲν τὸ πρός τι 
ἀξιοῦντος προτάττειν, ὅτε αὔξησὶς ἔστι .κειρραλαίου καὶ 

δεῖ τῷ ὅρῳ τοῦτο ἀντιτιϑέναι" ἐπειδὴ καταδρομὴν ποι- 
εἴται εἰς αὐτὰ ὃ φεύγων" o δὲ Ἑρμογένης. τὴν πηλιχό- 

τητα προτάττει λέγων" ὅτι ἢν τὸ μεῖζον ἀποδείξωμεν, 

τοῦ ἐλάττονος οὗ δεόμεϑα, ἐπεὶ καὶ τοῦτο μειοῦμεν" 
πηλικότης δέ ἐστι χεφάλαιον ἀμφοτέρων κοινόν" ἀπὸ μὲν 
τοῦ χατηγόρου αὐξητικῶς προᾳγόμενον , ἀπὸ δὲ τοῦ ψεύ- 

γοντος ἐναντίως. 

Mux τῶν ἀντιϑετικῶν ἔστιν Ore, ἥτις εἰ ἐμπέσοι, εὑρεϑήσεται καὶ 

μετάληψις καὶ ἀντίληψις εὐθὺς ἑπόμεγαι. 

Σωπατρου. Ζητοῖοσί τινες, πῶς ὅλως ἐν τῷ ὅρῳ 

ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου , δύναται ἐμπεσεῖν μία 

τῶν ἀντιϑετιχῶν" ῥητέον οὖν, ὅτι μετὰ τὴν ἀπόδειξιν 

τοῦ τέλους φανέντος λοιπὸν τελείου διὰ τῶν ὁριχῶν χεφα- 

λαίων" τότε γώραν ἔχει μία τῶν ἀντιϑετιχῶν xol λοι- 
σὸν ἐμπίέπτερ" τεσσάρων δὲ οὐσῶν vuv: ἀντιϑετιχῶν, ἀν- 
τιστάσεως,), ἀντεγχλήματος, μεταστάσεως, συγγνώμης, 
ὁποτέρα τούτων ἐμπέσοι μετὰ τὰ ἀπαριϑμημένα τοῦ 
oov κεφάλαια, εὐϑδὺς μετάληψις ἀχολουϑεῖ j εἰ δὲ λέγοι 
τις, ὅτι ἀντιλήψεως μὴ ἐμπεσούσης πῶς οἷον tt μετά- 
ληψιν ἐμπεσεῖν" ἀεὶ γὰρ ταῦτα ἀλλήλοις ἀχολουϑεῖ" 
ἐροῦμεν ὡς ἡ ἀντιϑετιχὴ τόπον ἐπέχει ἀντιλήψεως, πλὴν 
καὶ μετὰ τὴν μετάληψιν, ἵνα ἡ τάξις σώζεται" τινὲς 

10 

20 - 

25 

30 

ἐπάγουσιν xoi τὴν ἀντίληψιν" πότε δὲ ἀντιϑετικὴ ἐν, 



46 | ὃἨ᾽- ZXXO0AIA 

“ὅρῳ πίπτει, ἐνταῦϑα δῆλον, αἱ ὁρισταὶ στάσεις ἢ εἰς 
πρᾶγμα ἔχουσι τὴν ἀναφορᾶν, ἢ δἰς πρόσωπον, ἢ εἰς 
ἐνέργειαν * εἰς πρᾶγμα μὲν, ὡς ὁ χενοτάφιον διορύξας 
καὶ κρινόμενος τυμβωρυχίας" ζητεῖται γὰρ εἰ οὗτος τά- 

5 gog* ἀποδεικνυμένου γὰρ ὅτε τάφος “δῆλον ὅτι χἀχεῖνος 

202 τυμβωρύχος᾽ εἰς πρόσωπον, ὡς ὃ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν 
ὡς μοιχὸν, καὶ κρινόμενος φόνου, εἰς ἐνέργειαν δὲ, ὡς ὃ 
σὰ ἰδιωτικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ἀφελόμενος καὶ χρινόμε- 
νος ἱεροσυλίας" ἂν μὲν οὖν ἡ ξήτησις εἰς πρᾶγμα ἢ» 

40 οὐκ ἐμπίπτει ἡ ἀντίϑεσις" ἂν δὲ εἰς πρόσωπον ἢ εἰς 
ἐνέργειαν, ἐμπίπτουσιν ἀντιϑετιχαὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ. ἀπο- 

χτείναντος τὸν εὐνοῦχον ὡς μοιχόν" ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἄξιος 
ἣν ἀποϑανεῖν ὡς βιαζόμενος τὴν φύσιν" εὑρίσχεται δὲ 
πολλάκις xol στοχαστιχὴ ἀντίϑεσις μετὰ τὰ κεφάλαια 

45 οὐκ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν χεφαλαίων κινουμένη, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν. 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος καταϑέσϑαι τὴν 

τυραννίδα xal αἰτοῦντος τὴν δωρεάν᾽ ἐνταῦϑα vae ἐμ- 

πίπτει ἀντίϑεσις στοχαστικὴ τοιαύτη" ἀλλ᾽ εἰχός φησιν 

. ἔστιν αὐτὸν πάλιν τυραννῆσαι, ἣν λύσεις βουλήσει χαὶ 
40 δυνάμει, ὅτι οὔτε βουλήσεται, οὔτε δυνήσεται, ἀλλὰ χαὶ 

τοῖς πρὶν ἀναπείσασιν αὐτὸν δύσνους χαὶ ὀργίλος καϑ- 
ἑστηχὲν. | 

4Elra ποιότητι xai γνώμῃ. 

“Σωπαάτρου. Τῶν χεφαλαίων τὰ μέν ἐστι voi 
25 χατηγόρου" τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος" τὰ δὲ χοινὰ ἀμφοῖν" 

τοῦ μὲν κατηγόρου προβολὴ, ἀνϑορισμός, συλλογισμός" 
τοῦ δὲ φεύγοντος ὅρος *, χοινὰ δὲ γνώμη νομοϑέτου, πη- 
λεχότηρ, πρὸς τι" μεμαϑήκχαμεν δὲ καὶ ἐν τῷ στοχασμῷ, 

ὅτι ἡ ποιότης χεφάλαιον οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ οἱ ἐπίλογοι. 

1 ὅρος Ald, om. 
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*H προβολὴ ἔστιν αὐτὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

Συριανοῦ. Ἢ προβολὴ ὠνόμασται μὲν ἀπὸ ut- 
ταφορᾶς τῆς ᾿4ϑηνησι δίκης οὕτω καλουμένης κατὰ τῶν 

ἐν ταῖς ἑορταῖς ἀδικούντων, ὡς xal Δημοσϑένης φησὶν 
ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, καὶ προυβαλόμην * ἀδικεῖν τουτονὶ 
περὶ τὴν ἑορτήν" τουτέστι τῇ προβολῇ xaT^ αὐτοῦ iygn- 
σάμην ὥσπερ καὶ ἡ ἔνδειξις καὶ ἡ εἰσαγγελία καὶ ἡ ἐξού- 
λης ὀνομάτα δικῶν ὑπῆρχε παρ᾽ αὐτοῖς" παραλαμβάνε- 
ται δὲ ἡ προβολὴ 3 ἀντὶ διηγήσεως" ὃ γὰρ ὅρος διήγη- 

. 3 3 , 22 * , € 4 
σιν οὐκ ἐπιδέχεταε, τῷ TOV φεύγοντα, ὡς Μινουχιανος 10 
φησιν, ὁμολογεῖν τὸ πεπραγμένον" ἡ δὲ προβολὴ αὔξησιν 

περιέχει τῶν πεπραγμένων" πλατύνεται δὲ τοῖς περιστα- 
τιχοῖς μορίοις, ὡς 8 ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος χα- 

ταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα " ἐρεῖ γὰρ ἐκ τῶν προσώπων 
τῇ πλατύτητι χρώμενος, ὅτι φιλοσοφίᾳ προσέχων ἄνϑρω- 
πος τὴν τυραννίδα χκαϑεῖλε λόγοις οὐ φόνῳ τὸν τύραν- 
γον σωφρονίσας, xci τοὺς πολίτας, οἷς ἐλευϑερία τε xol 
δημοχρατία πάτριον, τῶν περιεστώτων ἀπήλλαξα δυ-᾿ 
σχερῶν᾽ οὕτω μὲν οὖν τοῖς προσώποις ἐπεξελεύσεται **- 

45 

τύπῳ δέ, olov * τὴν ἀκρόπολιν κατειληφότα᾽ καὶ τὴν, πό- 20 
λὲν ὅλην δεδουλωμένον δ xoi τὴν yopav ἅπασαν ἀνάστα- 
τὸν τῇ βαρύτητι τῶν φόρων ἀπεργαζόμενον" τρόπῳ δὲ, 
οἷον ὅτι τῇ γὰρ ix φιλοσοφίας ἐπιστήμῃ τὸ τῆς γνώμης 

“9 p? , » i] 4 4 Η “- , 

ἀνόσιον ἐξέχοψα, ἔνϑα δὴ καὶ πολὺν αὑτῆς διεξελεύσεται 
τὸν ἔπαινον, ὡς ὅπλων καὶ χρημάτων xol δυνάμιϑως ana- 
σης ἰσχυροτέρα" αἰτίᾳ 027 , οἷον ὁρῶν γὰρ νεὼς κεκλει- 

1 Ald. προβαλόμη. 61. ἣ προβολή Ven. om. 3 Ven. 
οἷον ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ OguxoU προβλήματος, νόμος τὸν tvgavvoxtó- 

voy δωριὰν λαμβάνειν, πόλεως τυραννουμένης φιλόσοφος ἔπεισε τύ- 

ρανγον, καταϑέσθαι τὴν τυραννίδα, καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας, ἐρεῖ γὰρ 

ἐκ τῶν πρ. 4 Ven. ἐξελεύσεται. 5 Ven. ὅτι. paullo post 
Ald. κατηλειφότα. 6 Ald. δὲ -δουλομένον. 7 Ald. αἰτία δὲ, 

οἷον δρῶ γάρ. Ven. αἰτία, ὁρῶν γάρ. 

25 



488 || Z2X0.14IA 

 guévovg * , ἱερὰ ϑεῶν περιφρονούμενα, γυναῖκας ὑϑριζομέ- 

ψας, παῖδας δουλεύοντας, ἄνδρας 9 ἀκρίτως ἀπολλυμέ- 

vove, τολμῶντα δὲ οὐδένα πρὸς τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ δὲει- 

γοῦ, ἐπὶ ταύτην ἐτραπόμην ᾿ἐγὼ τὴν ἔννοιαν" τούτοις *? 
b roig λογισμοῖς ἡ προβολὴ πλατύνεται ὑπὸ TOU χατηγόρου. 

Σωπάτρου. ᾿Βξηγεῖται πάλιν ἔχαστον τῶν χεφα- 
λαίων" δοκεῖ δὲ ἐνταῦϑα τῷ τεχνικῷ τὴν προβολὴν μὴ 
εἰναι-φάσιν 15 ψιλὴν σὐῦ πράγματος, ἀλλὰ καϑάπερ διή- 
γησιν. Ti οὖν διαφέρει αὕτη τῆς διηγήσεως ; ? γὰρ 

10 ὑπόϑεσις εἶναι βούλεται. τέσσψρα μέρη κατὰ τὴν τέχνην, 
stQootuta, διηγήσεις, ἀγῶνας, ̓ἐπιλόγους" εἰ τοίνυν xoà τὴν 

) προβολὴν διήγησιν εἶναε τῶν γεγενημένων βούλεται, 
s ἔσονται δύο διηγήσεις ἐν DÀ προβλήματι, ὅπερ πλημμέ- 

λεια" τί οὖν φαμὲν, ὅτι κατὰ πολὺ διαφέρει ἡ προβολὴ 
45 διηγήσεως; ἡ μὲν γὰρ διήγησις ψιλὴ ἐστιν ἀφήγηξσις, ἡ 

δὲ προβολὴ μετὰ. αὐξήσεως" πάλιν ζητοῦσι, τί ἐστι τὸ, 
203 αὐτὰ τὰ am ἀρχῆς ἄχρι τέλου ς᾽ καὶ φαμὲν, ὅτε 

τοῦτο εἶπεν, ἂν ἡ προβολὴ ἔχει αὐτὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους, τουτέστι διήγησιν τῶν γεγενημένων οὗ κατασκευα- 

20 στιχῶς, ἀλλ᾽ αὐξητικῶς" τί οὖν διαφέρει τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 
qne ἄχρι τέλους τῶν ἐν στοχασμῷ; ἐροῦμεν, ὅτι κατὰ 
πολύ" ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασμῷ σημεῖα ταῦτα ποιούμε- 
ϑα τοῦ ἐγκλήματος, ἐνταῦϑα δὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ποιού- 
μεϑα μόνον σημεῖον" ὡσαύτως δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 

45 στάσεσι αὐτὰ τὰ ἐγχλήματα τυγχάνει. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς 
προβολὴ viveret ἀπὸ τῶν πρὸ τοῦ πράγματος καὶ τῶν 
ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι καὶ τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὥσπερ 

8 Ald. κεκλεισμένης. 9 ἄνδρας Ald. Par. om., recepi ex 

Ven. 10 Ven. τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἀεὶ λογισμοῖς ἐκ τῶν 

σπεριστατικῶν μορίων κινουμένοις ἣ ng. πλατύνεται V. T. x. τὸν δὲ 
ὅρον ὃ φεύγων εἰσάξει p. 203. Ald, 411 Ald. εἶναί φασιν, 
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καὶ Δημοσϑένης *? * ἐπειδὴ γὰρ οὗ καϑεστηχότος χορη- 

γοῦ τῇ Πανδιονίδι φυλὴ" ταῦτα πρὸ τοῦ πράγματος" εἶἷ- 
τα τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι" ὅτε meg ἠχολούϑησέ μοι 
συνεχῶς ἐπηρεάζων παρ᾽ ὅλην τὴν λειτουργίαν καὶ μικρὰ 
καὶ μείζω, καὶ ὅτε τοὺς στεφάνους τοῦ χοροῦ διέφϑειρε ὅ 

καὶ τὴν ἐσθῆτα διέῤῥηξεν" εἶτα μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὅτι 
ἀπεστέρησε τὴν φυλὴν, χρατοῦσακ τῆς νίχης διαφϑείρας 
τοὺς χριτάρ" αὔξεται δὲ, ὡς εἴπομεν, ἀπὸ τῶν περιστα»- 

τιχῶν, προσώπου, ὅτι χορηγὸς ὧν ἐτυπήϑην" τόπου, ὅτι 
ἐν τῷ ϑεάτρῳ᾽" χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνείᾳ" καὶ τίς ὧν ὃ 10 
ἀδιχήσας, ὅτι ἰδιώτης" ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τὴν αὔξησιν ᾿ 
ἐποιήσατο, οἷον ἔχ τε τοῦ πεπονϑότος xal τοῦ δεδραχό- 
τος" δεῖ δὲ γινώσχειν, ὅτι αὔξοντας Ov δεῖ παντάχασιν 
αὔξειν αὐτὰ, ἀλλὰ μετρίως" τὴν δὲ τελείαν αὔξησιν. φυ- 

λάξωμεν. τῇ τε πηλιχότητι, χαὶ τῷ πρός τι" εἰ γὰρ ἐν 15 

τῇ προβολῇ τῇ αὐξήσει τέλειον μέγεϑος ἀποδῶμεν, ἐλ- 

ϑόντες ἐπὶ τὴν 'πηλιχότητα xol τὰ πρός τι οὐδὲν ἰσχύο- 

μεν, καὶ καταγέλαστοι ἐσόμεϑα. ᾿ 

᾿ς Μαρκελλίνου. Ἣ προβολή ἐστι πρότασις καὶ 
φάσις τοῦ πραχϑέντος ψιλὴ καὶ ὡσπερανεὶ διήγησις συνι» 30 

σταμένη ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους " τούτων δὲ τῶν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὄντων τῶν μὲν ix τῶν πεπραγ- 
μένων, τῶν δὲ àx τῶν παρειμένων, ῇ προβολὴ ἐχ τῶν πε- 
πραγμένων γίνεται οὖσα τοῦ. κατηγόρου" ὁ δὲ ὅρος ix 
τῶν παρειμένων, O0 ἐστι τοῦ φεύγοντος" καλῶς δὲ καὶ 25 

ταῦτα ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καλεῖται, ἐπειδὴ ἀναγχαῖον 
ἀπ᾿ 'αὐτῶν ἄρχεσϑαι τῆς κατηγορίας τὸν κατήγορον, καὶ 
ἀπ᾽ αὐτῶν μὲν ποιεῖσϑαι 1} τὴν προβολὴν, λέγοντα τὴν 
περίστασιν, xol κατασχευάζοντα τοῦ τε προσώπου καὶ 
τοῦ πράγματος" οἷον τίς ὁ ποιήσας, καὶ τί πράξας, xoi 50 

ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ τίνε τρόπῳ καὶ τίνε καιρῷ, προστιϑέν- 

12 in Mid, p. 518. 48 Ald. ποιᾶῆσϑαι. 
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τα δὲ καὶ τήν γνώμην, καὶ τῆν αἰτίαν ὅσον ἐφάψασϑαι, 
τὴν δὲ τελείαν τῶν. ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξέτασιν ἐν 

.- τῷ οἰκείῳ τόπῳ φυλάττοντα" ov γὰρ προεχκενῶσαι 4 vor 
πάντα͵. ἀλλὰ μεμετρημένως xoi ἀρκούντως πρὸς τὴν 

p χρείαν ἐπιμνησθῆναι τοῦ παρόντος κεφαλαίου" εἰχότως 
δὲ 0 τεχνικὸς πρῶτον τῶν χεραλαίων ἔταξε τὴν προβο- 
λὴν, ἐπειδὴ ὡσπερ ἀρχὴ καὶ πρόβολος τῶν ἄλλων προβέ- 

βληταν, διὸ καὶ τὴν προσηγορίαν τοιαύτην ἔλαχεν διὰ τὸ 
προβεβλῆσϑαι τῶν ἄλλων. 

X 

10*0 ὅρος χωρίξει τὸ πρᾶγμα καὶ γίνεται dx τῶν παρειμένων τοῖς ἀπὶ 

᾿ἄρχῆς ἄχρε τέλους" οἷον τύραννον ἔπεισε φιλόσοφος καταϑέσθϑαι 
τὴν τυραννίδα καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας " ἡ προβολή" ἔπαυσα τὴν τυραν- 

γίδα καὶ δεῖ λαμβάνειν us τὴν δωρεάν" τοῦτο δὲ δηλον ὅτι αὔξων 
3 4 - , LE 3 23 3 - » , , € 
&7zO τῶν παραχολουϑούντων TOig ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχθρε τέλαυς ϑησει" 9 

15 ὅρος ἐκ τῶν παρειμένων, oUx ἔστι τοῦτο τυραννοχτονῆσαι, ἀλλ᾽ ógi- 

εἴται τοῦτο εἶναι, O παρεῖται, τὸ ἀποκτεῖναι αὐτόν. 

Συριανοῦ. Τὸν ὅρον ὁ φεύγων εἰσάγει, ὃς ὠνόμα- 
σται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ ὁρίζειν καὶ περιχλείειν τὸ χρινόμενον, 
εἰς ὅπερ καταφεύγειν ὃ ὁ φεύγων βούλεται" τοῦ γὰρ φιλο- 

20 σόφου τυραννοχτονίαν ὀνομάξοντρς τὸ πρᾶγμα, ὁ ἐναντιού- 
μένος αὐτῷ τὴν τοῦ φεύγοντος ἔχων τάξιν 2 ἐρεῖ, μηδαμὼς * 
εἶναι τυραννοχτόνον, οὗ γὰρ ἀνῃρῆσϑαι τὸν τύραννον" 
πλατύνεται δὲ ὃ ὅρος παραδείγματι" TQ ἐχ περιτρρπῆς, 

. τοῖς λείπουσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου ToU ἐπανατεινομένου 

25 τῷ πένητι τὰς χεῖρας" παραδείγματι A μὲν, ὅτι δύναται 

γὰρ καὶ λῃστείας κρίνεσθαί τις, ἐκ τοῦ καχούργῳ "διαλε- 
χϑῆναι μόνῳ" καὶ τυμβωρυχίας ἕτερος, Or, νύχτωρ ἔξω 

πυλῶν ἐφάνη βαδίζων" ὥσπερ δὲ ἐπ᾽ ἐκείνων ταῦτα M- 
i 

, / 

14 Ald. πρὸ ἐκκενῶσαι. 

1 Ald. καταφεύγει. Ven. om. 3 Ven. μηδαμῶς αὐτὸν 

εἶναι τυρ. 5 Ven. παραδείγμασι, 10. — &'Ven. παραδείγμασι. 
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γειν ἄτοπόν, οὕτω χἀμὲ νῦν ὕβρεως χρίνεσθϑαι παντελῶς 

ἄδικον, μηδὲν τετολμηκότα" τῷ δὲ ἐκ περιτροπῆς, ὅτ᾽ ἂν 

τῷ χατηγόρῳ περιτρέψωμεν τὸν λόγον λέγοντες" φέρε γὰρ, 
εἴ τίς σοι φόνου δίκην ἐπαγάγοι, διότι τὴν πανοπλίαν ἔχων 
ἐπὶ τὸ στάδιον ἐχώρεις,͵ cQ! ἀνάσχοιο χρίνεσϑαι παρὰ ὅ 

τοῖς δικασταῖς ὡς φονεὺς; οὐδαμοῦ, ἀλλ᾽ ἀγανακχτήσεις 
εὖ οἶδα, πίστεις ἐναργεῖς ἀπαιτῶν τῆς κατηγορίας" μὴ 

τοίνυν ἐπὶ μὲν σαυτῷ ταῦτα δίκαια νόμιξε, ἐπὶ δὲ ἡμῶν 
καινοτέρων πραγμάτων ἀποτίϑου γραφὰς, ὥσπερ ἐπαΐειν 
τὸ δέον ἀδυνατούντων᾽ τοῖς δὲ λείπουσιν" ὅτ᾽ ἂν τὰ λεί- 10 
ποντα τῷ πεπραγμένῳ διεξίωμεν λέγοντες, ὑβριστής 5 
ἐστιν 0 τύπτων τινὰ, ὁ στρεβλῶν, ὁ ἄγχων, ὁ τὴν ἐσϑῆ- 

τα χαταῤῥηγνὺς, ὃ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τολμῶν ὑβρί- 
Des, εἰ τοίνυν ἐμοί τι πέπρακται χατά σοῦ τοιοῦτον, χα- 

LI 

τηγόρει χαὶ λάμβανε δίχην, εἰ δὲ τούτων ἔχεις ἐπιδεῖξαι 45 ᾽ 

μηδὲ ὃ ἕν, πέπαυσαι συχοφαντῶν, ὦ ταλαίπωρε 6" τούτοις 

ὃ φεύγων ἀεὶ χρώμενος τοῖς τόποις πλατύνει τὸν ὅρον" 
ἔστι γὰρ ἀεὶ τοῦ φεύγοντος τὸ χεράλαιον, κἂν μυριάκις 
ὃ "Μινουχιανὸς τῷ κατηγόρῳ προσνέμοι" ypr γὰρ ἀεὶ τὸν 
piv κατήγορον τοῖς πεπραγμένοις ἰσχυρίξεσϑαι, τὸν δὲ 20 
φεύγοντα τοῖς λείπουσι, πλὴν εἰ "t παραδύξως συμβαί- 

ver? τὸ ἀνάπαλιν, ὡς͵ ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀποχτεί- 
ψαντος. ͵ 

“Σωπάτρου. Ὁ ὅρος τοῦ φεύγοντός ἐστι λύοντος 
τὴν προβολήν" Μινουχιανὸς μὲν οὖν πρῶτον κεφάλαιόν 25 
φησιν, ὅτι πολλὴν οἰκειότητα ἔχει ὁ ὅρος πρὸς τὴν διή- 
γησιν, ἀμφότερα. γὰρ ἐκ τῶν πεπραγμένων λαμβάνεται" 
ὁ δὲ Eeuoyévus ἀκολουϑότερον ἐχ τῆς προβολῆς ὁ ἄρχεται, 

ἅτινα αὐξητικά ἐστιν ἃ γὰρ ψιλῶς ὁ κατήγορος. ἐν τῇ 

διηγήσει εἶπεν, ταῦτα μετὰ αὐξήσεως μερικῆς ἐν τῇ προ- 80 
βολῇ λέγει, ἵνα μηδὲ χώραν ἔχῃ ὁ φεύγων τῷ οἰχείῳ xou 

BE 

5 Ven. ifo. γάρ. 6 Ald. ταλέπορε. 7 Ven συμβα.νῃ. 
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σασϑαι κεφαλαίῳ, τουτέστι τῷ ὅρῳ" τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἵνα 
ὁ κατήγαρος ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων χατάρχηται, τοῦτο γὰρ 
δεῖ ποιεῖν πανταχοῦ" ἔφαιιεν δὲ ἤδη, ὅτι ἐν τοῖς ἀτελέσε 
τῶν πραγμάτων ὃ κατήγορος χαὶ ὁ φεύγων τοὺς λό- 

δ γους μερίζονται, καὶ ὁ μὲν ἔχδι τὰ παρειμένα, ὁ δὲ ἐκ τῶν 
σιεπραγμένων τὴν κατηγορίαν ποιδῖται" ἐντεῦϑεν τοῦ xa- 

τηγόρου ἐκ τῶν πεπραγμένων ποιησαμένου τὴν προβολὴν, 
6 φεύγων τὸν ὅρον προβάλλεται ἐκ τῶν παρειμένων" Tot 
δὲ φεύγοντος πρὸς τὸ συμφέρον ὁρισαμένου, ὁ κατήγορος 

$0 xal αὐτὸς ἀνθορίζεται ἐξ ὧν ἐκεῖνος πεποίηχεν *- δεῖ δὲ εἰ- 
δέναι, ὡς ὃ μὲν φεύγων ἐν τῷ ὅρῳ τοῖς μερικοῖς ἀεὶ χρῆ- 
ται πρὸς σύστασιν τοῦ μὴ τοῦτο εἶναι, ὅπερ ὁ κατήγορος 
βούλεται τὰ ἔγχλημα, 0 δὲ διώχων χαϑολικοῖς" οἷον ὡς 

ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλον ὁ φεύγων ἐρεῖ , τοῦτό ἐστιν ἱεροσυλία, 
145 τὸ πρασελδεῖν ἀγάλματι, τὸ ἀφελέσϑαν τι ὃ αὐτοῦ, τὸ 

ἱερῶν ἀναϑημάτων ἁψασϑαι" 0 δὲ διώχων ἀπὸ τῶν κα- 

ϑολιχωτέρων ἐρεῖ, περιεχτιχώτερα γὰρ ταῦτα τῶν μερι- 

κῶν, ὅτι τοῦτό ἐστιν ἱεροσυλία, τὸ νύκτωρ παρελϑεῖν εἰς 
ἱερὸν, τὸ λαϑεῖν σπεῦσαι τοὺς φυλάσσοντας, τὸ τὸν και- 

80 ρὸν συνεργὸν λαβεῖν τοῦ παρανομήματο. ο, 
| Μαρκελλένου. ToU) πρώτου λέγοντος προβαλλο- 

μένου τὰ πεπραγμένα, χαὶ ἐχ τούτων χατασχευάξοντος 
ἐντελῶς nenooxy Doy. τὸ ἔγχλημα, ὁ φεύγων ἐχβάλλει τὰ 

ἔγκλημα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πεπραγμένων᾽ ἀπόδειξιν ὡς 
45 βεβαιοῦσαν τὸ ἐγχαλούμενον ἀντεισάγει, τὰ παρειμένα 

' ταῦτα λέγων εἶναι τὸ προβαλλόμενον ἔγκλημα, ἃ παρεῖ- 
ται αὑτῶν, xo ἀναιρῶν διὼ τούτων τὸ τέλειον" ὃ μὲν 
γὰρ κατήγορος ἐρεῖ ἱεροσυλίας εἶνα τὸ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
λαβεῖν τὰ χρήματα, ὃ δὲ φεύγων τοῦτο εἶναι ἱεροσυλίαν, 

30 τὸ ἱερὰ λαβεῖν γρήματα, ὅπερ παραιτεῖται αὐτοῦ" οὐχ 
ὡς ἔτυχε δὲ τοῦτο ποιεῖ" καὶ γὰρ ἄτοπον τοῦ κατηγόρου 

αὐξήσαντος καὶ δεινοποιήσαντος διὰ τῶν πεπραγμένων 

8 Ald, τε. 
M4 
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. τὸ ἔγκλημα, ἁπλῶς οὕτω τὸν φεύγοντα λέγειν, ovx yix ἔστι 205 
τοῦτο ἔγχλημα, ἀλλὰ δεῖ πρῶτον ἀπὸ ἐνστάσδως καϑο-: 

λεκῆς ἄρχεσϑαι ταξιν παραγραφικοῦ ἐχούσηρ" ὡς οὐ δίς 
2totL0y ἱεροσυλίας χρίνεσϑαι τὸν μὴ τῶν ἱερῶν ἐφαψάμε- 

Vor χρημάτων" κατασχευάσει δὲ τὴν ἔνστασιν, εἰ εὑπο- ὃ 
Θοῖμεν ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων" τὰ δὲ παραδείγματα, 

ὡς εἴπομεν, ἢ οἰκεῖα δεῖ λαμβάνειν, ἢ ξενικὰ, ἵγα λοι- 

σεὸν ὡς ἀναγκαζόμενος ὁ φεύγων. ὑπὸ τοῦ κατηγόρου εὑ- 
agemus χρῷτο" 9 τῷ ὅρῳ ἔστε δὲ, ὕπερ εἶπον, ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἢ 8 ἕκαστος πρὸς τὸ συμ- 10 

φέρον ἑαυτῷ πειρᾶται συστῆσαι". ὃ μὲν κατήγορος αὐτὸ 

τοῦτο λέγων εἶναι τὸ ἔγχλημα, ὃ πέπραχεν ὃ φεύγων, - 

λέγω δὴ τὸ λαβεῖν ἐξ ἱεροῦ τὰ γρήματα, ὁ δὲ τὸ παρει- 
' μένον εἶναι λέγων τὴν τοῦ ἐγκλήματος τοῦ ἐπαγομένου 

ἀληϑειαν οὐχ ὑπεύϑυνος εἶναι φήσει τῷ ἐγχλήματε, καὶ 15 
χατασχευάσει τοῖς τοῦ δίχαίου λογισμοῖς ὑπὸ ἐνστάσεως 
atu παραγραφικοὺ ἐχούσης, μὴ δίκαιον εἶναι φάσκων, ̓ 

τὸν μὴ προσαψάμενον τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων τοῦτον 

ὡς ἱερόσυλον χρίνεσϑαι, ἢ αὖ μὴ δίκαιον τυραννοχτόγου 
τυχεῖν δωρεᾶς [τοῦτον ἱερόσυλον χρίνεσϑαι 15, ἃς οὐχ ἀνῇ- 20 
onxe τὸΐ τύραννον, ἐν ᾧ ὁῤιεῖται xoi καϑαίρεσιν δίναν 
τυραννίδος τὸ ἀποχτεῖναι, καὶ ἱεροσυλίαν τὸ 1 προσελ- 

ϑεῖν ἀγάλματι, τὸ λαβεῖν ἀναϑήματα, χλοπὴν ὁ8 τὸ 

ἐδιωτιχὰ ὑφελέσϑαι χρήματα" οὐ γὰρ μόνον τὸ xod" 

ἑαυτὸν ὁ ων ὁριεῖταί, ὅτι Ὁ μὴ πεποίηκεν, ἐστὶ τὸ 25 

ἐδιον TOU ἐγκλήματος, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ χατηγόρου &va- 

τρέψει δειχνὺς τὸ πραχϑὲν μὴ τοῦτο ὃν, ἵνα τὸ μὲν κα- 

τασχευασῃ, τὸ δὲ ἀνατρέψῃ" εἰ δὲ rie εἴποι, διὰ τί ἀμ- 

φοτέροις χρωμένου τοῦ φεύγοντος, ἀπὸ μόνων τῶν παρ- 

ειμένων γίνεσϑαὶ φησὶ τὸν ὅρον, λέγομεν, ὅτι τὰ xega- 36 

' Aet ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων ὁρίζονται" οἰκειότατον δὲ αὖ- 

9 Ald. χρῷ.. 10 Uneis haec inclusi, tanquam repetita cx praece- 

dentibus. — lin. 59. Ald. καϑέρεσιν. — 11 Ald. τῷ, scripsi τό, ; 
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τὸ τὸ παρειμένον, ὥσπερ καὶ τῷ κατηγόρῳ TO πραχϑέν" 
τὰ μὲν γὰρ κοινὰ ἐστιν ἱεροσύλου xoà xAémrov, τὰ δὲ 
ἐδικὰ ἱεροσύλου πρὸς κλέπτην" χοινωνεῖ μὲν ἱερόσυλος 
κλέπτῃ πρῶτον μὲν τῷ βουλεύσασθαι, τῷ προασελϑ εἴν 

δ εἰς τὸ ἱερόμ, τῷ ὑφελέσθαι) τῷ ὑπεξελϑεῖν, τῷ πειρᾶ- 

σθαι λαϑεῖν" ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν οὐδὲν διαφόρει ὃ 
ἱερόσυλος τοῦ χλέπτου" διαφέρει δὲ ἐν τούτοις" ἐν τῷ 

προσελϑεῖν τῷ ἀγάλματι, ἐν τῷ ἅψασθαι τῶν ἀναϑη- 

μάτων" ταῦτα γὰρ ἴδια τοῦ ἱεροσύλου, ἐν οἷς οὐδὲν ὁ 

40 χλέπτης χοινωνεῖ" ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἀπὸ τῶν κοινῶν 

σπουδάζει ἱερόσυλον ἀποδεῖξαι λέγων, ὅτι εἰσῆλθες εἰς 

τὸ ἱερὸν, ἔλαβες ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χρήματα, οὐκοῦν ἱερόσυ- 
Aog εἶ: ὁ δὲ ἀπὸ τῶν ἰδίων τοῦ ἱεροσύλου πειρᾶται ἐν 
τῷ ὅρῳ ἀπώσασθαι τὴν πῆς ἱεροσυλίας ὑποψίαν καὶ 

48 ὁ χατήγορος δὲ προτείνεται τὸ μὲν ἴδιον χατασχευάσαι *? 
σπεύδων, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδίχκου ἀνασκευάσαι, ἐξ ἑκατέρων 
τὸ ἑαυτοῦ πορίζων λυσιτελές" γίνεται δὲ τοῦτο ταῖς τῶν 

ἀκολούϑων ἀπαγωγαῖς, καὶ εἶ" μὲν συμφωνοῖεν τῷ ὅρῳ, 
κατασχευασϑήσετοι, εἰ δὲ μὴ ἐφαρμόττει, ἀμασχευασϑή- 

20 σεται τὸ ἐναντίον' ἐδίδαξε δὲ καὶ ὁ ῥήτωρ τὸν τοῦ Opi- 
ξεσϑαι τρόπον χαϑόλου γὰρ οὐκ ἐν ὅρῳ μόνον ἀλλ᾽ ἐν 
πᾶσι τοῖς ἀμφισβητησίμοις ἐξ ἑχατέρων ὁρίζεται πρός e 
τὸ io συστῆσαι xci τὸν ἀντίδικον διαβαλεῖν 15, ὡς ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" ὁριζόμενος γὰρ, τίς τε ὃ σύμϑου- 
35 Aog. καὶ τίς, ὁ συχοφαντὴς καὶ τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, 

τὰς εἰς ἑκάτερον παρασχευὰς ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐπή- 
γαγεν, ἀποδεικνὺς ἐξ αὐτῶν ἑαυτὸν μὲν εἶναι τὸν ἄριστον 

σύμβουλον, Αἰσχίνην 15 δὲ συκοφάντην, ἐν οἷς φησιν" 

ἦν μὲν οὖν τοῦτο τοῦ δικαίου πολίτου τό τε δεῖξαι πᾶσιν, 

80 εἴ τι τούτων εἶχεν ἄμδινον λέχειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾷν" ὃ 

γὰρ σύμβουλος καὶ ὃ συχοφάντης οὐδενὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν 

12 Ald. ἀπόσασϑαι. 13 Ald. χατασχευάσασϑαι. — Pan 
Woraoxevagos. . 14 Ald. διαλαβεῖν. scr.Ovafálsly. 45 Ald. Αἰσχίνηρ. 

^ 
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ἐοικύτες, ἐν τούτῳ πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρουσιν" μέν γε 
πρὰ τῶν πραγμάτων γνώμην ἀποφαίνεται" καὶ δίδωσιν 
ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον τοῖς πεισϑεῖσι τῇ τύχῃ, τοῖς καιροῖς, 
τῷ βουλομένῳ" ὁ δὲ σιγήσας ἡνίχα ἔδει λέγειν ἄν τι δύ- 5 
σχολον συμβῇ, τούτῳ καταβαίνει. "ἔστι δὲ λίαν ϑαυμά- 206 
σαι TOV τεχνικὸν τῆς τάξεως τῶν χεφαλαίων᾽ οὐ γὰρ τῷ 
αὐτῷ προσώπῳ τὴν προβολὴν καὶ τὸν ὅρον δίδῳσιν" ἀλ- 
λὰ ταῦτα μερίσας τῷ μὲν προτέρῳ λέγοντι δέδωχε τὴν 
προβολὴν, τῷ δὲ uer. αὑτὸν εἰπόντι τὸν Opüv* εἰχότως, 
τοῦ γὰρ προτέρου λέγοντος καὶ κεχρημένου τῇ προβολῇ, 10 
ὃ δεύτερος τῷ ὅρῳ τῶν προειρημένων ἐχλύει τὴν. ἰσχύν" 
ἱστέον δὲ xél τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ χατὰ αἴτησιν ὅρῳ ὃ τὴν 
αἴτησιν ποιούμενος ἀναγκαίως πρῶτος λέγει τοῦ ἀντιλέ- 
γοντος" οὐχοῦν αὑτός ἐστιν ὁ τὴν TOU κατηγόῤου τάξιν 
ἔχων. ) 15 

Ὃ ἀνϑορισμὸς πάλιν ἐκ τῶν πεπραγμένων οἷον οὐχὶ, ἀλλὰ τὸ 
| παῦσαι τὴν τυραννίδα, 

“Συρεανοῦ. Ὅ ἀνθϑορισμός * ἐστι μὲν τοῦ χατη- 

γόρου, ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιχειρημάτων' τῷ δρῷ ὁρμώμε- 
γος, ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ" τοῦ φεύγοντος ? γὰρ μὴ 20 

συγχωρήσαντος τῇ. περὶ τοῦ κατηγόρου προβολῇ ὑδῷ 
προσελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀμφίβολον αὐτὴν διὰ τοῦ ὕρου κατά- 
στήσαντος, ὁ κατήγορος διὰ τοῦ ἀνϑορισμοῦ κατασχευά- 
Dur ἐπιχειρεῖ τὰ σαλευϑέντα τῆς προβολῆς" ? κοινωνεῖ 

δὲ τῇ προβολῇ κατὰ τὸ ἔχειν κοινὰ τὰ πεπραγμένα ἀπ᾽ 25 

ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ TOW ἐς τῶν περιστατικῶν μο- 

ρίων ἄμφω τὰ χεφάλαια λαμβάνειν τὴν εὐπορίαν. δια- 
tou δὲ τῷ τὴν 5 προβολὴν αὔξησιν ἔχειν τῶν πεπραγ- 
μένων, τὸν δὲ ἀνϑορισμὸν κατασκευὴν αὐτῶν" "xoi ἐν 

. 1 Ven. ὃ δὲ. ἀνϑ. 2 Ven. rou χᾷρ φεύγ. 5 Ven. ὃ 

δὲ ἀνθορισμὸς τῇ προβολῇ κοινωνεῖ μὲν κατά. 4 Ven. 36, ὅ 

Ven. τὴν μὲν nof. , 

« 
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μὲν τῇ προβολῇ ὡς ὁμολογούμενα εἰσάγεται, ἐν δὲ τῷ 

ἀνϑορισμῷ ὡς ἀμφίβολα $ ὑπὸ τῆς ἀντιλογίας τοὺ ὅρου 
᾿ γινόμενα καταρσχευαζεται" πλατύνεται δὲ ὁ ἀνϑορισμὸρ 

τοῖς περιστατικοῖς τοῖς πεπραγμένοις παραδείγμασιν, ὡς ἐπὶ 
5 τοῦ φιλοσόφου "7 ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τοῦτό ἐστι τυρανφοχτονία, 
τὸ ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν παρελϑεῖν, τὸ πεῖσαι τὸν τυραν» 
γοῦντα τὴν xaO ἑαυτὸν ἐλαύνειν, τὸ τοὺς δορυφόρους 

ἀπατῆσαι, τὸ σῶσαι τοὺς νόμους, τὸ δοῦλον ἐλεύϑερον 

καταστῆσαι" καὶ ὁ πένης ὁμοίως ἐρεῖ χατὰ τοῦ πλουσίου" 
40 τοῦτό ἐστιν ὑβρίσαι, τὸ πλούτῳ ϑαῤῥοῦντα ? τυφλώττειν, 

τὸ ὁμοτίμοις τῶν πολιτῶν ἀτίμως προσφέρεσϑαι, ? τὸ 
ὧσπερ οἰχέτῃ τὰς χεῖρας ἐπανατείνεσθαι, καὶ τοῦτο οὐ 

πρὸς μίαν μόνον 15 ἢ δύο ἡμέρας, οὐδὲ ἐπ᾽ ἐρημίας καὶ 
λάϑρα, οἰστὸν γὰρ ἂν ** sv, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ πρὸς ὅλον 

45 ἔτος, xol πάντων ὁρώντων᾽ οὗ τίς γένοιτ᾽ 12 ἂν ὑπερ- 
βολὴ, οὐ γὰρ 7 πληγὴ παρίστησι τὴν ὀργὴν, ἀλλ᾽ ἡ 

ἀτιμία" οὐδὲ τὸ τύπτεσϑαι τοὺς ἐλευϑέρους: 433 ἀστὶ ót- 

vOv χαίπερ᾽ ὃν δεινὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ᾽ vfu, ταῦτα γὰρ 
πάντα καὶ τὰ τοιαῦξα ἀπὸ. τῶν περισέατικῶν κινεῖται 

40 μορίων *** εἶτα ἐκ παραδειγμάτων, χαὶ γὰρ. ὁ τριήρεις 
τῆς πατρίδος ἢ φρούριον προδεδωκὼς, «εἶτά παρ᾽ ὑμῖν 
εὐθυνόμενος, οὐχ ἂν δύναιτο λέγειν, ὡς ἐπεὶ 1" τοὺς 

[n '360)- 

6 Ald. et Par. ὡς ἀμφίβολον V. τ. à. τ. ὅρου γι «μένῳ. (AH. 

γινωμένῳ) rbcepi lectionem Vet. 7 Ven. add, zov ti» τυραν- | 
γίδα καϑελόντος,. 8. Ald. et PPar. ϑαῤῥοῦντι, Ven. τὸ πλούτῳ 
ϑαῤῥοῦντα τυφλώττοντι τοὺς ὁμοΐΐμοιφ τῶν π. ἀτίμως προῳφ. 9 Ald. 
Par. ἀτίμους. Ald. Ven. προφέρεσθαι. 410 Ven. οὗ πρὸς uia», ἢ 
δύο μόνον ἡμέρας. — 11 Ven. γὰρ ἴσως ἂν ἣν. Ald. Par, γὰρ ἂν εἶναι. 

12 Ald. Par. οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἄλλη ὀργὴ ἢ ἀτιμία, emendavi ex 

Ven., coll. Dem. in Mid, p. 537. 15 Ven. τοῖς ἐλευθέροις», 

ut apud Demosthenem, Ald. etiam p. 220, infr. τοὺς ἐλευθέρους, 

14 Ven. add. τοῦ προσώπου, τοῦ χρύνου, τοῦ τόπο. 18 Ven. 
ἐπειδή. Ald, ἐπὶ, scripsi ἐπεί. | 

᾿ 
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νεωσοίκους ἢ τὰ τείχη τῆς πόλεως οὐ προδέδωχα, οὐχ 
ἂν προδοσίας δικαίως χρινοίμην, οὐδὲ δικαστὴς εὖ φρο- 

γῶψ ἀνέξεται τοιαῦτα ληρούντων" τῶν γὰρ πραττομένων 
ἔχαστον ἐφ᾽ ἑαυτὸ δεῖ σχοπεῖν, καὶ τὰ μείζω 35 τῶν ἅμαρ- 
τημάτων εἰς μέσον προφέροντας ἀνεύϑυνα τὰ βραχύτερα 5 
τῶν ἀδικημάτων νομίζειν. Καὶ τούτοις πάλιν τὰ πεπρα- 
γμένα συνάψει ἐξ ὁμοίων τοῖς παραδείγμασιν τὰ νῦν κρι- 
γόμενα" χέχρηται δὲ ὁ μὲν φεύγων εἰδικοῖς ὀνύμασιν, ὃ 
δὲ διώχων ytwixoig* οἷον ὁ φεύγων ἱεροσυλίας γραφὴν 
ἐρεῖ, ὡς ἱερύσυλός ἐστιν ὁ φιάλας ἐξ ἱερῶν ἀφαιρού- 10 

μενος, ὃ στεφάνους, 0 ϑυμιατήρια 17, xol ὅσα τοιαῦτα 
εἰδικῶς 18 ὀνομάζωμ' ὁ δὲ διώχων ἐρεῖ, ὡς ἱερόσυλός 

ἔστιν ὁ λάϑρα παριὼν εἰς ἱερὰ ὃ γνώμῃ κακούργῳ χραί- 
vov τὸν νεών, ὃ λαμβάνων ἐξ ἱερῶν ἅπερ οὐχ ἀπέϑετο, 
ὁ τῆς πίστεως τὸ ϑεῖον ἀποστερῶν" αὕτη γὰρ ἐναργὴς 15 
ἱεροσυλία, κἂν σὺ xà» ὁ δεῖνα διαῤῥαγῆτε ψευδόμενοι" 
γενικώτεροις μὲν γάρ ἔστι τὸ λαμβάνειν ἐξ ἱεροῦ τινα, 
εἰδικώτερον δὲ. τὸ τάδε ἢ τάδε τὰ σχεύη ὀνομάζειν" τῷ 
piv. οὖν φεύγοντι συμβαλεῖται τὰ εἰδικὰ διεξιέναι τῶν 

ὀνομάτων, ἵνα διὰ τῆς ἀπαριϑμήσεως τούτων τὸ xa" 20 
αὑτὸν ἐπιχρύψαι δυνηϑείη" τῷ δὲ κατηγόρῳ τὰ γενι- 

κώτερα 15 τῶν ὀνομάτων" περιληπτικωτέρων ?? γὰρ Ov- 

τῶν συμπεριλαμβάνει xol τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἐετολ- 207 

μημένα. | 

n Zona τρου. Ὁ διώκων, ὡς “1 ἤδη ἔφαμεν, ἐπάγει 25 
τὸν ἀνϑορισμὸν, λύων τὸν ὅρον τοῦ qevyovtog, αὔξων 

δὲ τὰ πεπραγμένα ἀπὸ τῶν κοινῶν τοῦ πράγματος" τοῦ 
γὰρ δὴ φεύγοντος εἰς λεπτὸν διαιρουμένου καὶ ἐπὶ τὰ 
πεπραγμένα αὐτὰ καταγινομένου, ἀνϑορίζεται πάλιν ὁ 

— 

46 Ven. μείζονα, 47 Ald. ϑυμιαστήρια, correxi cx Ven. 

18 Ven. iduxd. — 19 Ven. τὰ γενικὰ, omisso τῶν ὀνομάτων. 30 

Ven. περιληπτικώτερα γὰρ ὄντα. 41 og Ald. om. ) 

Rhetor, 1Y* : 92 
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διώχων. ἀπὸ τῶν κοινῶν μετασχευάξων, xoi τὸ τῆς προ- 
-- βολῆς λαμβάνων καὶ δεικνὺς , ὅτι ἔνογός ἐστι τῷ ἀδι- 

xuucre "AA εἰ ἄμφω ἢ τε προβολὴ καὶ ὃ ἀνϑορισμὸς 

ἀπὸ τῶν πεπραγμένων λαμβάνονται, τί διαφέρει «ταῦτα 
5 ἀλλήλων; Καὶ φαμὲν, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ μερικὲ ἡ 

— κατασχευὴ, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ ἤτοι ἀνϑορισμῷ καϑολιχὴ» 
ὡς ἐν τῷ xarà Μειδίου. Ἔν μὲν τῇ προβολῇ κατὰ μέ- 
poc, καὶ ἐκ τῶν ὑποχειμέψων ἔστιν ἰδεῖν, ὅτι Μειδίας 
ἀδικεῖ τὴν πόλιν, ὑβρίσας χορηγὸν ὄντα Δημοσθένην" 

40ἐν δὲ τῷ ὕρῳ ἢ ἀνϑορισμῷ καϑύόλου, τί τὸ πόλεν ἀδι- 
κῆσαι καϑέστηκεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου" καὶ 
γὰρ xol ὃ ὅρος καϑολικόν τι ζητεῖ" οἷον τί τὸ χαταλῦ- 
σαι τὴν τυραννίδα; τὸ παῦσαι δηλαδὴ δουλεύουσαν τὴν 
πόλιν, τὸ τοὺς νόμους ἀπολαβεῖν, τὸ μηχέτι κελεύεσϑαι. 

15 Δλλὰ καὶ ὁ ἀνθορισμὸς ὁμοίως καϑολικῶς ἐπιχειρεῖ ἀπὸ 
τῶν ἐναντίων, οἷον ὅτι τυρανγίδος καταλυσίς ἐστι τὸ 

φονεῦσαι τὸν τύραννον, τὸ παντελῶς ἐχχόψαι, τὸ συγ- 

καταλῦσαι τῷ τυράννῳ τὴν τοῦ τυραννῆσαι ἐλπίδα. Ἔτι 
διαφέρει ὁ ἀνθορισμὸς τῆς προβολῆς, ὅτι ἐν μὲν τῇ προ- 

20 βολὴ αὔξησιν ἔχει μόνου τοῦ διηγήματος, ἐν δὲ τῷ ἀν- 

ϑορισμῷ καὶ ἀπόδειξιν μετὰ αὐξήσεως τοῦ ἐπαγομένου 
/ ἐγκλήματος " καὶ γὰρ δημόσιον ἀδίκημά τινος ἀποφαι- 

νομένου, τὸ τεῖχος καϑελεῖν, τὸ ναῦς ἐμπρῆσαι, ov τὸ 
χορηγὴν τυπτῆσαι, ὃ κατήγορος μεῖζον τούτων βιάζεται 

25 ἀποδεῖξαι, τὸ χορηγὸν τυπτῆσαι. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ὁ ὅρος 

καὶ ὃ ἀνϑορισμὸς τοῖς αὑτοῖς τόποις κατασχενάζονται 
καὶ ἀνασχευάζονται" ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἰδίου ὅρου, ὅτι 
οὐχ ἔστι τυμβωρυχία ἡ τοῦ κενοταφίου διορυγή" ἴδιον 
γὰρ τυμβωρυχίας ἡ πλεονεξία xoi τὸ λυμαίνεσθαι τοῖς 

30 κειμένοις, καὶ τὸ τὰ ἐξ αὐτῶν κέρδη τῆς τῶν ατοιχο- 

μένων τιμῆς προτιμᾷν" ἢ ἐκ τῆς τοῦ ἰδίου iv ὕρῳ κοι- 

νοποιήσεως, οἷον οὐ τὸ ἁπλῶς διορύξαε τάφον τυμβω- 

ουχία, οὐδὲ. τὸ ἱερὸν ἀνοῖξαι λάϑρα ἱεροσυλία, ov τὸ 
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οἰχίαν 3" ἀνοῖξαι λάϑρα χλοπὴ, ἕως μήτε τῷ τάφῳ, 

μήτε τῷ ἱερῷ, μήτε τῇ οἰχίᾳ λυμαίνεταί τις. — dno τῆς 
ἀγτιφάσεως" οἷον εἰ γὰρ ἡ τοῦ ἱεροῦ λύσις ἱεροσυλία, 

τὸ μὴ ὑφελέσθαι τι ix τοῦ ἱεροῦ οὐχὶ ἱεροσυλία" xol εἰ 
τὸ συλᾷν τὰ ἐντάφια τυμβωρυχία, τὸ μηδὲν ἐντάφιον 5 
σεσυληχέναι οὐκ εἴη τυμβωρυχία. Ἔχ τοῦ ἐναντίου, olov 
εἰ γὰρ 0?? ἐξ ἰδιωτικῆς οἰκίας ἱερὰ ἀφελόμενος οὐχ ἱερό- 

. GvÀog, ὁ ἐξ ἱεροῦ ἰδεωτικὰ ὑφελόμενος οὐκέτι ἱερόσυλος . 

Ὅλως δὲ, ἵνα μὴ xo^ ἕχαστον διεξίωμεν, πάντες οἱ τό- 
ποι οἱ ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἐνθυμημάτων παραδιδόμενοι 10 
χρήσιμοι πρὸς τὰς ἀνὰσκχευὰς καὶ κατασχευὰς, οὐ μόνον 

τῶν ὁριστιχῶν χεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν 
ἔν. ταῖς περιστάσεσιν. ᾿Εχεῖνο δὲ δεῖ προσϑεῖναι, ὅτι ix 
περιουσίας αἱ ἀνασκευαὶ γίνονται τῶν ἀντικειμένων ὅρων" 

&& γὰρ χατασχευσσαντες τὸν οἰχεῖον ὅρον δείξομεν, ὅτι 45 

τοῦτο τὸ πραχϑέν ἐστιν, Omép αὐτὸ εἶναι λέγομεν ?^, ἐξ 
ἀνάγκης συναποδείχνυμεν, ὅτι οὐχ ἔστιν, ὅπερ αὐτὸ ὃ 
ἀντίδικος εἶναι ἰσχυρίζεται" ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἀνϑορι- 

σμὸς ἐπιχειρήσει" ἢ γὰρ τὸν ἴδιον ὅρον ὁ κατήγορος, ἢ- 
τοι τὸν ἀνϑορισμὸν ix τῶν αὐτῶν πεπραγμένων κατα-- 20 
σχευάσει σεμνυνόμενος" καὶ φήσει τοῦτο εἰναι τυραννί- 
δὸς κατάλυσιν τὸ παῦσαι τὴν πόλιν δουλεύονσαν" ἢ ἀπὸ 
τοῦ τρόπου λέγων, εἰ λάϑρα διώρυξε τὸν Tü:pov ὁ χρι- 
γόμενος, ἔνοχός ἐστι τυμβωρυχίας" ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου, 
εἰ ἐχϑρὸς ὧν xol ὡς πένητος παταφρονῶν ἐπανέτεινε 25 

τὰς χεῖρας" ἢ ἀπὸ τὴς αἰτίας, ἤπου λυπῆσαι βουλόμενος 
ταῦτα ποιεῖ ὑβριστής ἐστειν᾽ ἢ ἀπὸ τοῦ τόπου, οἷον 
ὅτε, εἰ ἐπὶ μνήματα ἦλϑεν, ἔνϑα ἔρχονται οἱ τυμβω- 
QUyo, τυμβωρύχος ἐσέίν" ἢ ἀπὸ τῆς ὕλης, εἰ τὰ αὐτὰ 
ὕργανα τοῖς τυμβωρύχοις παρεσχευάσατο" 3" ἢ ἀπὸ τοῦ :Q n 

22 Ald. οἰκεία. 23 ó Ald. om, 424 λέγομεν ἐξ ἂν. — 
1 ,- 

— — αὐτὸ ὃ ἀντίδικος εἶναι Ald, om, 25 Ald. zagaoxtvass- 

to. Par. παρεσχευάσατο. - 

32.. 
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208 χαιροῦ, δὲ νυχτὸς ἐχαχούργησεν, ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις 
τυμβωρύχοις τοιαῦτα τολμᾶται" πολλάκις δὲ xol ἀπὸ 
τοῦ ἐλάττονος ἐπιχειρήσεις, ὅτι καὶ τὸ στήλην μετακινῆ- 

σαι τυμβωρυχία. ᾿Ἰστέον δὲ, ὡς οὐδὲν διαφέρει ὃ ὅρος 
B καὶ ὃ ἀνϑορισμός" ἑχάτερος γὰρ πρὸς τὸ βούλημα καὶ 
τὸ χρήσιμον ἑαυτᾷ ὁριστικῶς κα τασχευάξει τόδε TL εἷ- 
VaL τὸ ὑποκείμενον" διὰ δὲ τὸ τὸν μὲν προτετάχϑαε, 
τὸν δὲ ἐπάγεσθαι, τὸ μὲν ὅρος, τὸ δὲ ἀνϑορισμὸς κέ- 
χληται" ἀμφότεροι δὲ ὅμως εἰσὶν ὅροι πρὸς τὸ συμφέ- 

40 ρον ὁριζόμενοι" ἑκάτερος δὲ τούτων δύναται τοῖς πεπρα-- 
γμένοις ἐπεξιέναι, καὶ εἰς ἀπόδειξιν παραλαμβάνεσθαι 
τοῦ ζητήματος" ποιήσεται δὲ ὃ χατήγορος τὰς ἀντιϑέ- 
σεις ἀπὸ τῶν παρειμένων καὶ 'ἀπὸ τῶν πεπραγμένων, 
ἅπερ ἀμφότερα παρὰ 4Ζημοσϑένεε εὑρήσομεν" ἀπὸ μὲν 

45 τῶν πεπραγμένων, ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου" μέλλοντος γὰρ 
εἰπεῖν Μειδίου λέγει" ἔστι δὲ πρῶτον μὲν ἐκεῖνο οὐκ ἄδη- 
Aog ἐρῶν ἐξ ὧν ἰδίᾳ πρός τινας αὑτὸς διεξιὼν ἀπηγγέλλετό 
μοι, ὡς εἴπερ ἀληθῶς ταῦτα ἐπεπόνϑειν, ἃ λέγω 35, 

δίκην 27 ἰδίως μοδ'προσῆχεν αὑτῷ 35 λαβεῖν τῶν μὲν ἱ iuo- 
30 τίων xal *9 τῶν χρυσῶν στεφάνων τῆς διαφϑορᾶς καὶ 
-τῆς παρὰ τὸν χορὸν ?? πάσης ἐπηρείας, βλάβης" ὧν δὲ 
εἰς τὸ σῶμα ὑβρίσϑαι φαμὲν, ὕβρεως" ἀπὸ δὲ τῶν. παρ- 
εἰμένων, οὶ ἰσχυρὰ ὃ φεύγων προβάλλεται, ἐὰν εἰσάγειν 
δέῃ μὴ ἐᾷν εἰσάγειν αὐτὸν, ἢ διασύρειν τὴν εἰσαγωγὴν, 

25 ὡς αὑτὸς Δημοσϑένης ἐν τῷ αὐτῷ χατὰ Μειδίου πεποί-' 
ηχεν, ἐν οἷς φησιν" μὴ δὴ τοῦτο λέγειν αὐτὸν ἐᾶτε, ὅτε ἡ 
καὶ δίχας ἰδίας μοι δίδωσιν ὃ νόμος, δίδωσι γὰρ ἀλλ᾽ 
ὡς οὗ πεποίηκεν, ἃ χατηγόρηχα ?*, ἢ πεποιηχὼς περὶ 
τὴν ἑορτὴν ἀδικεῖ, τοῦτο δειχνύτω" τὸν αὑτὸν δὲ τρόπον 

30 xal ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου δυνησόμεϑα ἐρεῖν" λέγοντος γὰρ 

26 Ald. λέγων. 27 Par. δίχας ἰδίας. 48 Ald. αὐτῶν. 

Par. αὐτῷ:Ὺ: 29 Ald, κατά. 30 Ald. χωρόν. δὶ Ald. κα- 

τηγρόημα. 
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τοῦ φεύγοντος, ὅτι ἰδιωτιχὰ τὰ χρήματα, διασύρων ὃ 
κατήγορος ἐρεῖ, ὡς ἀφεῖσθαι ὃ φεύγων ἀξιοῖ, ἐπειδὴ ἐκ 
τύχης ἰδιχοῖς περιέπεσε χρήμασι, μὴ τοῦτο λεγέτω" GÀX 
ὡς οὐ παρῆλϑεν εἰς τὸ ἱερὸν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ λαβεῖν τι τῶν 
ἀναϑημάτων εἰσῆλϑερ. 

Μαρχελλίνου. O πρῶτος λέγων, ἔστι δὲ 0 χα- 
τήγορος ἢ ὃ τὴνιδωρεὰν αἰτῶν, ἀπαντήσεται τῷ ἀνϑο- 

οισμῷ ἐξ ἀνάγκης" γίνεται δὲ ἐχ τῶν πεπραγμένων ὁ 

ἀνϑορισμός" τοῦ γὰρ φεύγοντος καὶ ἀντιλέγοντος τῇ αἷ- 
τήσει, ἐσχυριξομένου τοῖς παραλειφϑεῖσι xal παρειμένοις 10 

τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, xoi διὰ τούτων ἢ ἀπολο- 

γουμένου ἢ τὴν αἴτησιν ἐχβάλλοντος, πάλιν αὖϑις ὃ χα- 

τήγορος ἢ ὃ αἰτῶν, σχῆμα γὰρ, ὕπερ, εἶπον, xci οὕτως 
ἔγει χατηγόρου, τοῖς πεπραγμένοις περιπλαχήσεται" τῶν 
δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ μὲν πέπρακται ἐν ὅρῳ, τὸ 15 
δὲ λείπει" xol τῷ μὲν κέχρηται ὃ κατήγορος, τῷ δὲ ὃ 
φεύγων" ἐκ τῶν πεπραγμένων οὖν ἔχει πᾶσαν τὴν εὐπο- 
Qíav ὁ χατήγορος, χαϑάπερ ἐκ τῶν παρειμένων ὁ φεύ- 
γων καὶ ὃ ἀντιλέγων τῇ δωρεᾷ" ϑήσεται τοίνυν xol αὖ- 
τὸς τὸν ἴδιον ὅρον, ὅ ἐστε τὸν ἀνθϑορισμόν" εἰ μὲν εἴῃ 20 
κατηγορία, ἀπὸ τῶν πεπραγμένων τῷ φεύγοντι τὸ ἔγ- 

χλημα ἀποδοιχνὺς, ὅπερ ἔστι τὰ Ost ἀρχῆς ἀχρὶ τέλους... 
' v0 γὰρ πεπραγμένον λέγει εἶναι αὐτὸ τὸ ἐπαγόμενον ἔγ- 
χλημα, καὶ οὐδὲν διαφέρει" εἰ δὲ αἴτησις εἴη δωρεᾶς, τὸν 
ἴδιον ὅρον ὃ κατήγορος, ὃ ἐστι τὸν ἀνϑορισμὸν, ἐχ τῶν 35 
ἑαυτῷ ?? πεπραγμένων χατασχευάσει σεμνυνόμενος, καὶ 
φήσει τοῦτο εἶναι κατάλυσιν τυραννίδος τὸ παῦσαι τὴν 
πόλιν δουλεύουσαν" διέλωμεν ὅρον παραδείγματος ἕνεχα" 
ἥρπασέ τις ὡς βιασόμενος, ἀφῆχεν ἄφϑορον, ὑπάγεται 
νόμῳ τῷ κατὰ βιαίου" 3? ἐρεῖ τοίνυν ὃ κατήγορος τῇ 30 
προβολῇ χρώμενος ἐνταῦϑα μετὼ xai τῆς προφάσεως τοῦ ᾿ 

33 Ald. ἑαυτῶν», 33 Ald,,fiaío scr. βιαίου, 
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ῥητοῦ, ὅτι ἐβιάσω xoi δεινόν τε πέπραχας καὶ παράνο- 
μὸν καὶ ' τυραννίδι μᾶλλον ἢ δημοχρατίᾳ πρέπον, xoi 
ἐφ᾽ à ϑάνατον ὥρισεν ὁ τὸν νόμον ϑεὶς, τοῖς ἴσοις xo- 

λάζων τὸν βίαιον, οἷς τοὺς ἀνδροφόνους xal τοὺς μοι- 
δ χοὺς xal τοὺς μέγιστα καχουργοῦντας" πρὸς ὃ λέξει ὃ 

φεύγων, ὅτι ov διέφϑειρα" βιάσασϑαι δὲ ἐστι τὸ χοήη- 
σασϑαι καὶ συγχαϑευδῆσαι τῇ κόρῃ" ταῦτα δὲ πάντα 
ix τῶν παρειμένων ὅροι εἰσίν" πρὸς ὃ πάλιν ὁ χατήγα- 

209 ρος χαϑολικῶς ἀνϑοριεῖται, ὅτι οὗ τὸ χρήσασϑαϊ ἐστι 
10 τὸ βιάσασϑαι, ἀλλὰ τὸ ἁρπάσαι, τὸ λαβεῖν πρὸς ἑαυ- 

τόν" τὸ καταφρονοῦντα φανῆναι. Καὶ ἐπὶ αἰτήσεως διέ- 
λωμὲν ὅρον" φιλόσοφος πείσας τύραννον χαταϑέσϑαι 
τὴν τυραννίδα αἰτεῖ τὴν δωρεάν" οὐχοῦν ἡ προβολὴ, ὅτι 
ἔπαυσα τὴν τυραννίδα καὶ πολλῶν δεινῶν τὴν πόλιν 

15 ἀπήλλαξα, πρὸς ὃ λέξεε ὁ ἀντιλέγων, ἀλλ᾽ οὐχ ἀνήρη- 
xag* τοῦτο δέ ἐστι καταλζσαι τυραννίδα τὸ ἀνελεῖν" πά- 

λιν χαϑολιχῶς ἡ κατασχευὴ τοῦ ὅρου, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ 

ἀνϑορισμοῦ" ἐρεῖ γὰρ ὁ αἰτῶν, Ori λαϑαίρεσίς ἐστε τυ- 

᾿ραννίδος τὸ παῦσαι, ὅπως ἂν δύναταί τις, τὴν τυραν- 

20 γίδας ΄ . 2 

“Ὁ συλλογισμὸς συνάγει ἄμφω" μηδὲν γὰρ ἀλλήλων Ouxpégey ταῦ- 
τα Y ἀγωνιεῖται ὃ τὴν δωρεὰν δηλαδὴ αἰτῶν" καὶ καϑόλον ὃν 

τρόπον ἔφαμεν τὴν ἀντίληψιν τῇ μεταλήψει μάχεσθαι, τὸν αὐτὸν 

τρόπον καὶ ὃ συλλογισμὸς τῷ ὅρῳ πανταχοῦ" καὶ ἔνϑα ἂν ὅπο- 

25 τερῳοῦν αὐτῶν ὑπάότερον μέρος χρήσεται, τῷ λοιπῷ τὸ ἕτερον 

χρήσεται πάντως. | 

Συριανοῦ. Mera 3 τὸν ὅρον xol ἀνϑορισμὸν ἐπ- 
ἄγει τὸν συλλογισμὸν ὃ χατήγορος, ὃς ὠνόμασται μὲν 
οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐοικέναι πως τῷ διαλεχτικῷ συλλογισμῷ" 

80 ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος συνάγει τόδε κατὰ τοῦδε, οἷον ὅτι 
πᾶν ξῶον ἔμψυχον, πᾶν [ἔμψυχον οὐσία, πᾶν ἄρα ξῶον 

1 Ald. ταῦϑα. 3 Ven. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπάγει. 
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οὐσία, συνάγει οὖν τὴν οὐσίαν xara τοῦ ξώου" οὕτως 
xol ὃ ῥητοριχὺς συλλογισμὸς, συνδετιχκὸς ὧν 4 τοῦ τε 
ὅρου καὶ τοῦ ἀνθϑορισμοῦ, συνάγει τὸ λεῖπον καὶ τὸ πε- 
πραγμένον᾽ τοῦ γὰρ ὅρου ἐκ τῶν λειπόντων ὄντος, " xol 
τούτοις, ὡς ἐδείξαμεν, ἰσχυριζομένου" τοῦ δὲ | ἀνθορισμοῦ δ 
ix τῶν πεπραγμένων, 0 συλλογισμὸς ἀμφότερα συνδεῖ ν 

καί φησιν, ὡς ἴσον ἐστὶν ἢ οὐδὲν διαφέρει 5 τοιῶρδε ἢ 
τοιῶςδε 7 ὑβρίξειν εἴς τινα ἢ ἀδικεῖν. ᾿Εὰν μὲν ovy μὴ 
πολὺ λείπεται τὸ παρὰ τοῦ φεύγοντος εἰργασμένον τοῦ 
παρὰ τοῦ χατηγόρου λεγομένου, ἐροῦμεν, ὃ ὡς ἴσον ἔστι 10 

τόδε. τῷδε" τὸ γὰρ ἐπανατείνασϑαι συνεχῶς xaT αὐτοῦ 
τὰς χεῖρας, ἴσον ἐροῦμεν τῇ διὰ τῶν πληγῶν ὕβρει. ᾿ξὰν 
δὲ πολὺ λείπεται, ἐροῦμεν, ὡς οὐδὲν διαφέρει. τοῦτο ἐχεί- 
γου" ὡς ἐπὶ ꝰ τούτου νόμος τὸν ἐξιόντας στρατηγὸν iu 
πόλεμρν, εἰ ἔχοι ϑυγατέρα, παρατίϑεσθαι τῷ. συστρα- 15 7) 
τήγῳ τὴν ϑυγατέρα *?* λαβὼν ἐχεῖνος ἐβιάσατο, ἐπαν- 

ελϑὼν ὃ στρατηγὸς χρίνει αὐτῶν δημοσίων ἀδικημάτων, 
ὃ δὲ ὡς βιασάμενος τὰς χιλίας ἀξιοῖ 15 διδόναι" ἐνταῦ- 

ϑα γὰρ, ἐπειδὴ τὸ «λέγειν, ὡς ἴσον ἐστὶ τὸ βιάσασϑαε 
τοῦ στρατηγοῦ τὴν ϑυγατέρὰ τῷ λιμένας καὶ τείχη προ- 20 
δοῦναι, δοκεῖ σῶς ἀναίσχυντον εἶναι, ἐροῦμεν. ὡς οὐδὲν 
διαφέρει τοιῶρδε ἢ ἢ τοιῶρδε τὴν πόλιν ἀδικεῖν" στρατη- 

γοῦ γὰρ παρανομοῦντος, ἢ χώρα σίμπασα τῶν adm 
μάτων ἀνάπλεως. Πλατύνεται δὲ ὁ συλλογισμὸς τῷ ἀπὸ 

τέλους τόπῳ καὶ ἐκχφράσει" τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους, οἷ- $5 
ον ὡς ἐπὶ τοῦ φιλασόφου" σχοπεῖται γὰρ, τίς ἡ χαϑαί- 
ρεσίς ἐστε τοῦ «τυράννου, πότερον τὸ φόνους ἐργάσα- 

3 Ald, et Par. οὗτος. Ven. οὕτως. 4 Ald. ἄν. Par, o», 

5 Ald, ὄντων. Par. ὄντος. Ven. συνεστῶτος, 6 Ald. et Par 

διαφέρειν, Ven. διαφέρει. 7 ἢ τοιῶςδὲε Ven. om. 8. ἐροῦμεν 

— πολῦ λείπηται Ald, om., recepi ex Ven, 9 Ven. ἐπ᾽ ἐκεί- 

»ov. 10 Ven. add. κατὰ τὸν νύμουσ.5 11 ἀξιοῖ Ald. om, Ven, * 

ἀξιοῖ τὰς χιλίας. 
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σϑαι *? παμπόλλους, ἢ τὸ τὴν πόλιν ἐλευθέραν ἀποδεῖ- 

fei τῶν ἐκ ξυραννίδος χαλεπῶν" ἔγωγε 85 οἶμαι τοῦτο" 

εἰ γὰρ οἱ φάνοι τὴν τυραννοχτονίαν ἐβεβαίουν, ἔδει xo 

τοὺς ἀνδροφόνους ταῖς τῶν τυραννοκτόνων 14. τιαᾶσϑαε 

δ δωρεαῖς" νῦν δὲ αἱ μὲν τὰρ ἐχ τῶν νόμων ὑπέχουσι τιμω- 

"ρίας, οἱ δὲ τοὺς δήμους ἐλευϑεροῦντες i$ » πανταχοῦ Ti- 

po, ὅπερ ἐμοὶ τοτολμημέᾶνον εὑρήσεις " εἶτα συνάψει τὴν 

ὄχφρασιν, ἐκρράξων, ὅσα διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ τυραν- 

ψου «ατέχει. τὴν πόλιν ἀγαϑα" σχέψασϑε γὰρ, ἡλίκη πε- 

40 ριέστηκε τῇ πόλει I6 εὐδαιμονία ἀντὶ τῆς πρότερον βα- 

ρυδαιμονίας,᾿ ψεὼς μὲν καὶ τεμένη Ü&OV προςηχούσης 

ϑεραπείας τυγχάνουαι, πάντων 97 ev βεβιωκότων, βουλὴ 

δὲ τὰ λυσιτελοῦντα τῇ πόλει πρόβουλευσαμένη τὸν δῆ- 

μον ἐπιψηφίζειν 58 ὅσο τοῖς εὐνομουμένοις πρόςφορα 

45 χαταναγχάζεν 19" xoi οἱ μὲν εὖ δρῶντες τὴν πατρίδα 

- περίβλεπτοι καϑεστήχασιν ἐπὶ ταῖς τιμαῖς, ol δὲ τῆς 

μοχϑηρίας ἐρασταὶ τὰς κατ᾽ ἀξίαν ix τῶν νόμων ὑπ- 

ἔχοντες τιμωρίας σωφρονεστέρους ἀξὶ τοὺς τῶν παρα- 

σιλλησίων ἐφίεμένους ἐργάξονται 239. εἶτα τὸν τῆς τοσαύ- 

“οτης τῶν ἀγαϑῶν φορᾶς ἐμπλήσαντα τὴν πόλιν οὗ Qü- 

210 σεε τις ἄξιον εἶναι τῆς δωρεᾶς; χαὶ πῶς οὐχ ἄτοπον; 

«Τυϑήσεται" 21 δὲ ὁ συλλογισμὸς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος με 

ταλήψει" οἷον, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ πεῖσαι τὸν τύραννον λόγοις 

, ἤδη καὶ τυραννοχτονίαν ὀνομαστέον" ἐχποδὼν μὲν γὰρ 

gs ἐχεῖνός τῷ τεϑνάναι καταστὰς τῶν περὶ TOUS πολίτας 

ἀδικημάτων ὑπεῖχε τὴν δίχην, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλευϑέραν 

δέους ἀπειργάζετο ?? τὴν πόλιν, ἔτε δὲ περιὼν ἀτιμώρη- 

.12 Ven. ἐργάξεσϑα. 153 Ven. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμα. 14 

Ven. τυραγγοφόνων. 15 Ald, ἐλευθεροῦντα. 16 Ven. εὖ- 

δαιμονία τὴν πόλι. 417 Ven. παρὰ τῶν. 418 Ven. et Par. 

ἐπιψηφίζειν. — Ald. ἐπιψηφίζε. 419 Ald. καὶ ἀναγκάζει. Ven. 

et Par. καταναγκάζξει. 20 Ven. ἀπεργάζονται. 41 Ven. λύ- 

six 4282. Ald, ἀπεργάζετο. Par. ἀπειργάζετο. 
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τόν re τὴν πονηρίαν ἐπιδείκνυσιν 33, καὶ μικρὸν ὕστερον 
πάλιν δορυφόρους συλλέξει, xol τὴν ἀκρόπολιν αὖϑις πε- 
ρισχὑπήσει, καὶ τὰ τοιοῦτα 34. ὋὉ μὲν ὅρος καὶ ὁ ἀνϑο- 
ρισμὸς χωρίζει τὰ πραχϑέντα καὶ τὰ παρειμόνα, ἕχατέ- 

eov ἀφοριζομένου πρὸς τὸ ἰδίᾳ χρήσιμον" τοῦτο γὰρ ἴδι- 5 

oy ὅρου, ὡς ἔφαμεν, τὸ χωρίζειν ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὸ 
ὑποκείμενον.  Eoto παράδειγμα ὁ εὐνοῦχος ὁ ἐπ᾽ ἀλλο- 
τρίᾳ γυναεχὶ ἁλούς, καὶ μοιχείας χρινόμενος" ὃ μὲν γὰρ, 
καϑὰ εἴρηται, μοιχείας 'εἶναι τὸ συγελϑεῖν τῇ γυναικὶ 
λέξει, xol τὸ ποιῆσαι ταῦτα, ἅπερ ἐστὶν ἀνδρῶν" ὁ δὲ, 18 
ἐμοὶ, φήσει, τούτων πέπραχται οὐδὲν ἐν τῷ χεχωλύσϑαν 
ὑπὸ τῆς φύσεως" ὃ δὲ χατήγορος ἀνϑοριεῖται ἐχ τῶν 

πεπραγμένων, μοιχείαν λέγων, οὗ τὸ συγγενέσθαι μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τὸ προσπαῖξαι τῇ γυναικὶ καὶ λόγους προσ- 
«yeysiy καὶ περὶ τούτου πεῖσαι, καὶ εἰς αὐτὴν ἐλϑεῖν 18 
τὴν οἰχίαν, χαὶ ὁμιλῆσαι τῇ γυναικί" οὐχοῦν ὃ συλλο- 

γισμὸς, ἐν τούτῳ χαϑεστώσης τῆς ἀμφισβητήσεως, ἐν τῷ 

en ἀλλήλων χωρίζειν, τοὐναντίον ποιεῖ, συνάγων íxa- 
τερα, ἴσον τὸ ἔγκλημα καϑίστησιν, οὐδὲν ̓ διενήνοχε λέ- 
γων, ἀλλ᾽ ἴσον εἶναι λέγων τόδε τῷδε" οἷον, τὸ εἰσελ- 20 
ϑεῖν πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ διαφϑεῖραι , χαὶ τὸ τύπτειν 

τῷ ἐπανατείνασθαι 3" τὰς χεῖρας" ἄμφω: γὰρ χατὰ τὸ 
ἐναντίον ἐπιχειρήσομσιν, ὃ μὲν ἴσον εἶναι τὸ πεπραγμέ- 
vov, 0 δὲ μὴ ἴσον εἶναι ἀποδεικνύειν" 0 γὰρ συλλογισμὸς, 
ὅπερ εἰρήκαμεν, τὰ παρειμένα συνάγει τοῖς πεπραγωέ- 25 
ψοις, μηδὲν ἀλλήλων διαφέρειν ἀγωνιζόμδνος xoi «voi- 
ρῶν τὴν ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ ἀντιδίκου δύναμιν. “αιβάνει μέν- 
τοι τὴν κατασκευὴν ὃ συλλογισμὸς ἐχ τῆς ἀποβάσεως". ἑνὸς 
γὰρ ὄντος τοῦ τέλους, ὁ χρώμενος ἴσον λέγει τὸ πεπρα- 

γμένον τῷ παρειμένῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου" ἐρεῖ γὰρ 

25 Ald. ἐπιδοικνύουσιν. Scripsi ἐπιδείκνυσι. 24 Post τὰ 
τοιαῦτα Ven. transit ad p. 211. Ald. Ἕπεται τῷ συλλογισμῷ. 
35 Ald. ἐπανατείνασϑαι γὰρ. Par. γὰρ om. 
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ἀδιάφορον. εἶναι, εἴ τε ξίφει τις εἴτε λόγῳ τὴν τυραννί- 

δα καταλύσει" πάλιν τὸ βιάσασθαι τῷ δημοσίᾳ ἴσον, 
ὡς ἐπὶ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ κόρην ἀπο- 

δημοῦντος xol χρινομένου δημοσίων" καὶ ἐπὶ τοῦ εὑνού- 

5 yov, οἷον τί ἄν ἐποίησεν ὁ μοιχός; πάντως τὸ εἰσελϑεῖν 
εἰς τὴν οἰκίαν καὶ συνελθεῖν τῇ γυναικί" τοῦτο τοίνυν 

σεποίηχε xal ὃ εὐνοῦχος. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς τὸ μικρὰ ἢ με- 
γάλα ἀδικεῖν διαφέρει χατὰ πολύ. Διαφυλαχτέον, ὡς 
χαὶ. “Συριανός φῆσιν, ἐν τοῖς τοιούτοις, ἵνα μὴ τὰ λίαν 

40 μικρὰ ἔσα εἶναι τοῖς πάνυ μεγάλοις λέγωμεν" ἀπίϑανον γὰρ 
τὸ τοιοῦτο xbl εὔηϑες λέγειν » ὅτι τῇ τῶν τειχῶν χα- 

τασκαφῇ᾽ 29 xal τῇ τῶν τριήρων προδοσίᾳ ἴση ἐστὶν ἢ 
βία 37: ἴσον μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων οὐκ ἐροῦμεν, ἀλ- 
λὰ μεϑοδεύσομεν οὕτω" καὶ τοῦτα xcxsivo δημόσιον ἀδί» 

$5 χημα, οὐδὲν δὲ διαφέρει μικρῶς ἢ μεγάλως βλάψαι τὴν 

πόλιν, ἐπεὶ xol ὃ στρατηγὸς τὸ σγῆμα σώζων τῆς ὅλης. 
πόλεως ἐπρεσβεύσατο" οὕτω γὰρ καὶ τὸ ἀπίϑανον φεύ- 

youtv, olov τὸ λέγειν ἴσον τὸ μιχρὸν τῷ μεγάλῳ GvÀ- 
λογισμῷ καὶ τῷ χρώμεϑα πιϑανῶς" ληπτέον δὲ τὰς τοῦ 

20 ἴσου ἢ ἀνίσου συστάσεις ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος χαὶ τῆς 

τῶν πραττομένων ποιότητος" παλιν δὲ τὰο ποιότητας τῶν 

πραττομένων ληψόμεθα ἀπὸ τῆς ἕξεως τῆς περὶ τὸ σῶ- 

po καὶ τὴν ψυχὴν, ἀπὸ τῶν ἐπιτηδρυμάτων,. ἀπὸ τῆς 
τύχης olov, εἰ ἀγαϑοὶ ἀμφοῖν εἰ πονηροὶ, εἰ μισοῦν- 

25 τες ἐξίσης 3 ἄμφω πεποιήχασιν, ἴσον ἐπ᾿ ἀμφοῖν τὸ 
κακούργημα" δὲ ἀμφότεροι φιλοῦντες, ἔσον ἐπ᾿ ἀμφοῖν 
τὸ εὐεργέτημα" εἰ ἀσϑενεῖς ἄμφω, εἰ δυστυχοῦντες ἡδί- 
χησαν 39. eb εὖ ἐποίησαν" δεχόμεϑα δὲ xol ἀπὸ καιροῦ 
“ποιότητος τὸ ἴσον, οἷον, tv ἄμφω ἐν εἰρήνῃ εἰ ἄμφω 

30 xarà πόλεμον" ἔστι xol ἀπὸ τῆς τοῦ τόπου ποιότητος, 
εἰ ἄμφω ἐν ἱερῷ ἢ βεβήλῳ᾽ ἔστι xol ἀπὸ τῆς ὕλης; εἰ 

26 Ald. κατασκευῇ. scripsi κατασκαφῇ. 27 Ald. xia. 28 

"Ald. ἐξίσην. 429 Ald. ἠδικηκώς. 
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μετὰ τῆς ἴσης ἄμφω παρασκευῆς" ὅστι xol ἀπὸ τρόπου 
ποιότητος, & . ἄμφω λάϑρα ἢ φανερῶς, εἰ μετ᾽ ἐπιει- 
κείας ἢ βίας" ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας, εἰ μετὰ τῆς αὖ- 
τῆς ἀμφότεροι γνώμης καὶ προιαρέσεως * ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς 211 
ἐκβάσεως , ὅτ᾽ ἄν τὰ ἀπὸ τοῦ πράγματος ἑπόμενα ἴσα ὅ 
ὄντα ἐπιδειχνύωμεν. Τὰ δὲ ἑπόμενα τὴν τῶν αἱρετῶν ἢ ἢ 

φευχτῶν ἔχει φύσιν" τὰ δὲ ἀΐρετὰ ἢ περὶ σῶμα, ἢ περὶ 39 
ψυχὴν ἢ τὰ ἐκτὸς, καὶ τὰ φευκτὰ ὁμοίως" οἷον οὐδὲν 
διενήνοχε τύπτοντα ὑβρίζειν ἢ τὰς χεῖρας. ἐπανατεινά- 
μενον xoi ἴσον τῷ ἱερὰ κλέψαι τὸ ἐξ ἱεροῦ ὑφελέσθαι" 10 
ταῦτα δὲ τὰ εἰρημένα εἰς ?* σύστασιν τοῦ συλλογισμαῦ 
οὐ μόνον ἐπὶ τῆς στάσεως ἐξετάζομεν, ἀλλὰ χαὶ ἔνϑα 
ἂν ὅλως συλλογιζώμεϑα 31" εἴπωμεν ἐνθύμημα συλλο- 
γισμοῦ" ἔστω δὲ ζήτημα τὸ τοῦ εὐνούχου" ἐροῦμεν τοί- 
γυν᾿ xol μὴν ὅσα τῷ προπηλαχίζοντι κόρην ἐλευϑέραν 15 
ὑπάρχει, καὶ τοῦτο προσὴν τὸ πλῆϑος τῶν συναιρουμέ- ΄ 
γων, τὸ μηδένα λόγον πεποιῆσϑαι τῶν νόμων, τὸ και- 

ρὸν ἐπιτηρῆσαι πρὸς τὴν ἁρπαγὴν ἐπιτήδειον, τὸ τῆς οἷ- 

κίας ἀποσπᾶσϑαι τὴν παῖδα" προσὴν δὲ καὶ ταύτῃ καὶ 

τῷ γένει τὰ τῶν ὑβριξζομένων" ἡ μὲν γὰρ ἐθρήνει avvev- 90 

λημμένη" οἱ δὲ μεστοὶ ϑορύβου καὶ ταραχῆς ἐβόων δὲι:- 

ἐξιόντες, οἷα πεπόνϑασιν. Εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτε κατηγο- 
ροῦντας 33 μὲν ἢ αὐταῖς ταῖς λέξεσι τῶν ἐγκλημάτων δεῖ 
χρῆσϑαι" οἷον αὐτῇ τῇ ἱεροσυλίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδι- 
κήματι, ἢ καὶ πικροτέραις, ἐὰν δυνώμεϑὰ, ἀπολογουμέ- 35 

γους δὲ συστέλλειν τὰ ὀνόματα καὶ κλοπὴν μὲν τὴν ἱε- 
ροσυλίαν ὀνομάζειν, ἀδίκημα δὲ τὴν δημοσίαν ὁρίζεσθαν 

βλάβην. Οὕτω καὶ Δημοσθένης τῶν ἐγχλημάτων τὰ μέ- 

γιστα μετριωτέροις ὀνόμασι συνεσχίασε περὶ τοῦ Διο- 
πείϑους λέγων, ἢ τῶν Φιλιππικῶν᾽ τὸ μὲν λῃστεύειν 50 

ἀπείργειν προσειπὼν ?*, τὸ δ᾽ ἁρπαζεῖιν προσαιτεῖν καὶ 

50 Ald. h. k παρά, 51 εἰς Ald. om. 52 Ald. ctiio- 

γιζόμεϑα. 35 Ald. κατηγοροῦντες. Scr. κατηγοροῦντας. 454 Ald. 
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δανείζεσθαι" καὶ ὁ Πλάτων δὲ πεποίηκε Κρίτωνα συμ- 
βουλεύοντα, καὶ ὅμως οὐ φυγὴν, ἀλλ᾽ ἀναχώρησιν κα- 
λοῦντα τὸ πρᾶγμα. Διαφέρει δὲ 0 συλλογισμὸς τὸ κε- 
φάλαιον αὑτῆς τῆς στάσεως, ὅτι τὸ μὲν κεφάλαιον ἀτε- 

5 λὲς, τελείως εἰς ταύτην ἄγει, ὃ δὲ συλλογισμὸς τέλειον 
τελείῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐκ πόρνης καὶ πάρνου" οὐ γὰρ τὸ ἐκ 
πόρνου μέρος ἐστὶ τοῦ ἐκ πόρνης, ἀλλὰ τέλειόν τι. Καὶ 
ἔνϑα ἂν 3" ὑποτέρῳ γοῦν αὐτῶν ὁπότερον 
μέρος, τοῦτό τινες διαβάλλουσιν ὡς οὐ καλῶς εἰρημέ- 

10 vov ἐνταῦϑα᾽ οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἐν ὅρῳ τὸν κατήγορον 
ὅρῳ χρήσασϑαι, οἷον ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στάσεων" 

διὰ γὰρ τοῦτο οὐχ εἶπεν, ὅτε τοῦ φεύγοντος χρωμένου 
τῷ ὅρῳ, ἀλλ᾽ ὁποτέρῳ αὐτὼν ὁπότερος χρήσεται ὡς 

βουλόμενος σημᾶναι, ὅτι xol ἔν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, 

45 ἐν αἷς ὅρος εὑρίσχεται χεφάλαιον, τῷ συλλογισμῷ λύσε- 
ται, εἴτε ἀπὸ τοῦ διώκοντος, εἴτα ἀπὸ τοῦ φεύγοντος. 

*H γνώμη τοῦ νομοθέτου ὑπ᾽ üugoiv πρὸς τὸ οἰχεῖον συμφέρον 
ἐξετασϑήσεται. 

“Συριανοῦ. Ἕπεται τῷ συλλογισμῷ ἡ 'τοῦ νομο- 
20 ϑέτου γνώμη, κοινὸν Ὁ ̓ἀμφοτέρων τῶν μερῶν κεφάλαιον͵ 
E μὲν οὖν ἔγοιμεν νόμον συνηγοροῦντα τῷ προχειμένῳ 
πράγματι, ϑέντες αὐτοῦ τὸ ῥητὸν, οὕτω qv διάνοιαν 
ἐξετάσομεν, διὰ πάντων συναγωνιξόμενον ἡμῖν τὸν νομο- 

^ ϑέτην Ónxvvovrsg?* εἰ δὲ μὴ ἔχοιμεν νόμον, ἐπὶ τὰς 

25 καλουμένας εὐλόγους αἰτίας χαταδραμούμεϑα, ὡς x«l 
τῶν νόμων ἀποδεχομένων τὸ πρᾶγμα χαὶ τῆς τοῦ νομο- 

ϑέτου διανοίας οὗ πόῤῥω τῶν ἡμῖν πεπραγμένων βλε- 

᾿πούσης " ὥσπερ καὶ ὃ Δημοσϑένης ἀπορῶν νόμου πρὸς τὰς 
εὐλόγους αἰτίας μεταβαένει καί φησι" τίς γὰρ νόμος ἢ 

πρὸς εἰπὼν et προσετέῖν. 584 ἂν Par. om. , 
4 Ald. χοινῶν. 4 Ven. ἐπιδεικνύνγτες. δ Pro corona 

p. 264. 
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τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανϑρωπίας Μιεστὸς; καὶ τὸ ἑξῆς" 
καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ 4" τὸ λαβεῖν οὖν τὰ διδόμενα ὁμολογῶν 
ἔννομον εἶναι, τὸ χάριν τούτων ἀποδοῦναι παρανόμων. 
γράφῃ. Πλατύνομεν δὲ τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου τῇ re 
ἐξετάσει τοῦ προχειμένου νόμου " καὶ ταῖς εὐλόγοις αἷ- 5 
τίαις, τῶν τε ὁμοίων νόμων τῇ παραϑέσει. 

Σωπάτρου. Ἢ τοῦ νομοϑέτου γνώμη κοινόν ἐστι 
χεφαλαιον" χρῆσιν δὲ τοιαύτην ἔγχει. "Hiro, γὰρ τὸ ῥητὸν 
μέσον ἐστὶν οὐδ᾽ ὁποτέρῳ μεταχλινόμενον τῶν μιχρῶν, 
ὅτε καὶ ἑκατέρῳ προσάγεται τῶν μερῶν καὶ ἡ διάνοια 40 

ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἐρευνᾶται, , ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ τύ- 
ρθαννον χαϑελόντος τῷ λόγῳ, ἢ ϑατέρῳ τῶν μερῶν βοη- 

ϑοῦν" εἰ μὲν οὖν μὴ φανερῶς τῷ ἑτέρῳ βοηϑεῖ, χθήσεται 

ἅτερος καὶ τῷ ῥητῷ χαὶ τὴν διάνοιαν ἐξετάθει τοῦ vouo- 

ϑέτου" ἐὰν δὲ μὴ συμβάληται ἡμῖν τὸ ῥητὸν, σιωπή- 15 

σαντες τὸ ῥητὸν ταῖς διανοίαις ἑαυτοῦ χρησόμεϑα" ὡς 

xal Δημοσϑένης ἐποίησεν ἐν τῷ περὶ στεφάνου" νόμου 
γὰρ ὄντος τὸν ὑπεύϑυνον μὴ στεφανοῦν, καὶ ἑτέρου νό- 
μου, μὴ ἐν τῷ ϑεατρῷ ὃ στεφανοῦσϑαι τὸν ὑπὸ τοῦ δή-  — 
μου στερανούμενον, ἀλλ᾽ ἐν τὴ πνυχὶ, ὃ μὲν Aioxivng 20 
καὶ τὰ ῥητὰ καὶ τὴν γνώμην xol τὴν διάνοιαν ἐξήτασεν, 
ἵνα μὴ, φησὶ, ψευδὴ φιλοτιμίᾳμν χτᾶται ὑπὸ τοῦ Ónuev 
στεφανούμενος , Τούτου χάριν ἐχώλυσεν ἐν τῷ ϑεάτρῷ, 
φησὶν, ὃ γομοϑέτης τὴν ἀνάῤῥησιν" ὁ μέντοι ̓ λημοσϑέ- 

γης τὴν γνώμην νόμον ὄϑηκχε λέγων" ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει 25 
ζῆλον ὃ στεφανούμενος, ὅπου ἂν ἀναῤῥηθῇ , τοῦ δὲ τῶν 
στεφανούντων ἕνεχα συμφέροντος ἐν τῷ ϑεάτρῳ γίνεται 
τὸ χήρυγμα᾽ περὶ δὲ τοῦ μὴ τὸν ὑπεύϑυνον στειανοῦσθϑαε 

ὁ μὲν «Αἰσχίνης τὸ ῥητὸν προσήνεγκεν, ὁ δὲ “ημοσϑένης 
τὸ μὲν ῥητὸν ἐσιώπησε παντελῶς, τῇ δὲ τοῦ ῥητοῦ δια- 30 

γνοίᾳ χέχρηται φαάσχων" οὐ παρὰ ὧν ἐπέδωκα ὑπεύϑυνός 

4 Ib. p. 267, — 5 Ven. add. εἰ εἴχομεν. 6 Ald. ϑατέρῳ. 
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εἶμι, ἀλλὰ παρὰ ὧν ἤρξα καὶ “πεπολίτευμαι πάντα τὸν 

βίον, παρὰ ὧν δὲ ἐπέδωχα οὐδὲ μίαν. 

Μαρκελλίνου. Μέμφονταϊί τινες τῇ τάξει τῶν 

χεφαλαίων, λέγοντες τὴν πηλικότητα καὶ τὸ πρός τι δεῖν 

5 πρὸ τῆς τοὺ νομοϑέτου γνώμης τάττειν, ὡς ἂν τελευταία 

αὕτη τὰ προειρημένα ἐπισφραγίσῃ" ἀλλὰ φαμὲν, ὡς πάνυ 

αὕτη καλλίστη ἡ τοῦ τεχνιχοῦ τάξις" ἀποδεικτικῆς γὰρ οὔσης 

ταύτης, αὐξητικῶν δὲ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρός τι, εἰ- 

χότως τὸ ἀποῤειχτικὸν τῶν αὐξητικῶν προετάγη᾽ ἄλλοι 

40 δὲ προτάττουσι τὴν πηλικότητα τῆς γνώμης λέγοντες, 

ὅτι ὁ συλλογισμὸς εἰς ἴσον ἄγει τὰ παρειμένα τοῖς πτρῦ- 

αχϑεῖσι, δηλονότι «αὔξων τὰ πεπραγμένα" ἐπειδὴ οὖν καὶ 

7) πηλικότης χαὶ τὰ πρός τι αὐξητιχα εἰσι, διὰ τοῦτο δεῖ 

συνάψαι τὴν πηλιχότητα τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ διατέ- 

45 μωμὲεν τὴν αὔξησιν " ἱστέον δὲ, ὅτι χοινὸν ἀμφοτέρων 
καὶ τουτὶ τὸ κεφάλαιον" οὐχ ἐν ὅροις δὲ μόνον ἐμπίπτει, 
ἀλλὰ πανταχοῦ, ἔνϑα ἂν ἐμπίπτῃ νόμος, ταύτῃ χρησό- 

pueda χρὴ γὰρ τὴν τοῦ τεϑέντος vouoũ trov γνώμην 

ἐπισχοπεῖν καὶ ἀναπλάττειν πρὸς τὸ οἰχεῖον συμφέρον 
30 tóv ῥήτορα᾽ ἔνϑα μὲν οὖν εἰς ἀπόδειξιν ἑτέρου τινὸς 

πράγματος παραλαμβάνεται τὸ ῥητὸν, τοῦτο δὲ προσέ- 
ϑῆχα διὰ τὰς νομικὰς, ἐπειδὴ ἐν ἐκείναις πᾶσαν ἐν íav- 
τῷ τὸ ῥητὸν ἔχει τὴν ἐξέτασιν, οὐχ ἑτέρου τινὸς ἕνεχα 
παραλαμβανόμενον, ἢ τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀγωνιζομένων εὑρί- 

25 σχεταί βοηϑοῦν, ἢ κοινὸν ἐν μέσῳ κείμενον, ἀμφοτέρων 
μὲν προτεινοντων 7 τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὸ πραγϑὲν οὔσης 
τῆς ξητήσεως, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ πραχϑὲν, ὅπερ ὁ νόμος 
διώρισεν" οἷον τὸν καϑελόντα τύραννον αἰτεῖν δωρεὰν, 
ἀνηλϑέ rig ὡς amoxrevuv τύραννον, ἰδὼν ὁ τύραννος τα- 

80 θαχϑεὶς ἔφυγεν, ἄλλος ἐντυχων ἀπέκτεινε xoi ἀμφισβη- 
τοῦσι τῆς δωῤεᾶς ὃ τε πρῶτος ἐγχειρήσας καὶ ὁ σφάξας" 

7 Ald. προτεινόντων, τὸ ῥητὸν παρὰ, δὲ τὸ mg. 

Ld 
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ἐνταῦϑα γὰρ ἄμφω μὲν προτείνουσι τὸ ὁητόν᾽ ζητεῖται: 

δὲ εἰ τοῦτο πέπρακται παρὰ τοῦ αἰτοῦντος, ὅπερ ὁ νό- 
μος ὥρισεν" οὐδετέρῳ γὰρ ἰδίως τὸ ῥητὸν περὶ τὴν τοῦ 
ὑποκειμένου ξήτησιν συμβάλλεται. "E&v μὲν οὖν, ὅπερ εἰ- 
πον, κοινὸς 4j ὃ νόμος , τῷ μὲν 7γεγραμμένῳ οὐδ᾽ ἕτερος 5 

χρήσεται, οὐδὲν γὰρ μᾶλλον πρὸς αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐναντίου - 
ἔσται τὸ ῥητὸν ἀναγινωσχόμενον, ἐπὶ δὲ τὴν τοῦ νομο- 

ϑέτου γνώμην ἑχάτερος τρέψεται, καὶ ταύτην ἀναπλά- 
σειδ πρὸς τὸ οἰχεῖον συμφέρον" οἷον ὁ μὲν αἰτῶν τὴν 
δωρεὰν ἐρεῖ, ὅτι τὸν τὴν τυραννίδα παύσαντα, καὶ τὴν 40 
ἐλευϑερίαν ἀναχτησάμενον καὶ τοὺς νόμους ἀποδόντα τῇ 
πόλει, καὶ αὖϑις ἐπαναγαγόντα τὴν πολιτείαν ἄξιον τοῦ 

γέρως ἡγήσατο" Q δὲ τὸ ἐναντίον ἐρεῖ, ὅτι τὸν διαχρη- 
σάμενον ἐπὶ τὸ γέρας καλεῖ, τὸν ἀμυνόμενον, τὸν τῷ vO- 
HQ πολεμίῳ τέλος ἐπιϑέντα τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὕποπτον αὖ- 15 

ϑις" δεῖ δὲ xai γοργὸν καὶ ἐναγώνιον ἐν τούτοις «εἶναρ 
τὸν λόγον καὶ πιϑανὴν εἶναι τὴν διάνοιαν xol μὴ ἁπλῶς 
παράδοξον᾽ ἐὰν δὲ τῷ ἑτέρῳ μέρει ὃ νόμος βοηϑῇ, ὁ μὲν — 
ϑαῤῥῶν αὑτῷ τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσεται, xol δεύτερον 218 
αὑτὰ διεξελεύσεται τοῖς δικάζουσιν, ὡς ἐν τῷ χατὰ “4ρι- 20 
στοχράτους, ? καὶ συνάψει τὴν διάνοιαν ἀχόλουϑον" ov 
γὰρ ἀπείρηται τῷ τὸ ῥητὸν ἔχοντι, καὶ τῇ διανοίᾳ χρή- 

σφσϑαι" ἀμέλει ἑκάστῳ νόμῳ καὶ τὴν διάνοιαν προστί- 

ϑησιν ἐξ ἐνθυμημάτων λογισμοὺς ἀποδιδοὺς καὶ συνιστάς" 
καὶ ἐν τῷ κατὰ τοῦ Τιμοχράτους λέγων τὸν νόμον περὶ 26 

τοῦ μὴ ἐξεῖναι ἱκετεύειν, ἐπάγει καὶ τὴν διάνοιαν φάσχων, 

ὡς ὁ νομοϑέτης ἤδει τὴν φιλανϑρωπότητα καὶ τὴν πρκό- 
τηταὰ τὴν ἡμετέραν" εἰ δὲ μὴ ἔχοι, ἀρχεσϑήσεται τῷ ῥη- 
τῷ" ὁ δὲ μὴ ϑαῤῥῶν τῷ ῥητῷ, διανοίας εὐπορήσει τι- 

νὸς, ἣν ἀντιϑήσει τῷ νόμῳ, εἴγε μέλλοι μάχεσθαι πρὸς 50 

8 Ald. ἀναπλάσσει. 9. Ald. κατὰ Ao. λέγων τὸν νόμον περὶ 

τοῦ μὴ ἐξεῖναι τὴν διάνοιαν ἄκ., quae lectio per errorem ex iis, 

quae paullo post sequuntur, nata est. Correxi ex Par. 
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αὐτόν" εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἔσται, Δημοσϑενικῆς δεῖ τῆς δει- 

νότητορ xai βίας" μάχεται μὲν γὰρ οὐχέτι πρὸς τὸ ῥη- 

τὸν, αὐτὸ δὲ τὸ ῥητὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ δεῖξαι πειράσεται, 

ὅπερ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηχεν ὃ ῥήτωρ". Ai- 

5 gyivov γὰρ παραϑεμένου τὸν Διονυσιακὸν νόμον καὶ διὰ 

, τούτου παράνομον τὴν ἀνάῤῥησιν τὴν ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

᾿κατασχευάζοντος, 0 Δημοσϑένης τοσοῦτον ἴσχυσεν, ὥστε 

xal ὑπὲρ αὐτοῦ δεῖξαι τὸν νόμον καὶ περιτρέψαι εἰς τοῦ- 

' ψαντίον τῷ Aioxivn τὴν συχοφαντίαν, δι᾿ ὧν ἐκεῖνος 

40 παρανομῶν ἐγράψατο τὸ Κτησιφῶντος ψήφισμα. “Ὅπερ 

οὖν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὲν ϑαῤῥοῦμεν τῷ ῥητῷ xai συμ- 

φωνεῖ τοῖς παρ᾽ ἡμῶν λεγομένοις, καὶ αὐτὸ ἀναγνωσό- 

μεϑα τὸ ῥητὸν καὶ τὴν I9 διάνοιαν ἐπαξομεν" ὥσπερ ὃ 

«Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος τὸν περὶ τοῦ μὴ δεῖν 

45 ὑπεύϑυνον στεφανοῦσϑαι. νόμον παρεχόμενος ἐξήτασε xal 

τὴν γνώμην, μεϑ᾽ ἧς τοῦτο ἐκέλευσε" φησὶ γὰρ, ὡς ἐν 

τοῖς ἔμπροσϑε χρόνοις τινὲς ἄρχοντες τὰς μεγίστας ἀρ- 

χὰάς καὶ τὰς προσόδους διοιχοῦντες x«l δωροδοκοῦντες 

περὶ ἕχαστα τούτων προσλαμβάνοντες I1 qgig ἐπὶ TOU , 

20 βουλευτηρίου ῥήτορας καὶ τοὺς ἐκ τοῦ δήμου πόῤῥωῚθεν 

προκατελάμβανον τὰς εὐϑύνας ἐπαίνοις καὶ στεφάνοις 

᾿ δαὶ κηρύγμασι. Κατιδὼν δή τις ταῦτα νομοϑέτης τί- 

ϑησι νόμον μάλα καλῶς ἔχοντα, τὸν διαῤῥήδην ἅπαγο- 

θεύοντα, τοὺς ὑπευϑύνους μὴ στεφανοῦν " ἐὰν δὲ μὴ συμ- 

25 φωνῇ τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν. λεγομένοις τὸ ῥητὸν, τὴν μὲν ἀνά- 

γνωσιν αὑτὴν τῶν ῥημάτων οὐ προβαλώμεϑα, τῇ δὲ δια- 

voic χρησόμεϑα πρὸς τὸ συμφέρον" εἰ δὲ μηδὲ αὕτη ἡ 

ἐξέτασις ἡμῖν συμβάληται, τῆς διανοίας, ἐπὶ τὴν δια- 

βολὴν τῆς γνώμης ἐνίοτε, εἰ καιρὸν ἔχομεν, τρεψόμεϑα, 

χαϑά- 

40 καὶ τὴν διάν, ἐπάξ. — — — κατὰ Κτησιφῶντος Ald. om. 

11 Ald. προφρλαμβάνοντα. Aesch. c. Ctes. p. 382.  Beluk. προς- 

λαμβάνοντες. : 
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χαϑάπερ ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου παρ- 
ἐχόμενος Φιλίππου ἐπιστολὴν ἔφη" ἀχούσατε, ὦ ἄνδρες, 

ὡς σαφῶς δηλοῖ χαὶ διορίξεται ἐν τῇ πῤὸς ἡμᾶς ἐπιστο- 

λῇ πρὸς τοὺς ξἑαυτοῦ συμμάχους, ὅτι ταῦτα ἐγὼ πεποίη- 

κα ἀκόντων ᾿4ϑηναίων καὶ λυπουμένων, ὥστε εἴπερ εὖ 5 
φρονεῖτε, ὦ “1ϑηναῖαι καὶ Θετταλοὶ, τούτους μὲν ἐχϑροὺς 
ὑπολήψεσϑε, ἐμοὶ δὲ πιστεύετε" σημειωτέον δὲ, ὅτι χαὶ 

μὴ ὄντος ῥητοῦ πολλάκις ἐμπίπτει γνώμη νομοϑέτου" καὶ 
ὅτε ῥητοῦ ὄντος διπλὴ καὶ ἡ διάνοια", ἡ μὲν πρὸς τὸ 
ῥητὸν, ἡ δὲ πρὸς τὸ προχείμενον πρᾶγμα" τούτῳ γὰρ καὶ 10 
διαφέρει ἢ διάνοια ἡ πρὸς τὸ ῥητὸν τῆς γνώμης “τοῦ 

ψομοϑέτου, ὅτι ἡ μὲν γνώμη τοῦ νομαϑέτον πρὸς τὸ 

προχείμενον λαμβάνεται, εἴτε ἔγχλημα, εἴτε εὐεργέτημα, ᾿ 

καὶ ἕλκομεν τὴν διάνοιαν πρὸς τὸ οὐχεῖον γρήσιμον, 

ἐχείνη δὲ πρὸς αὐτὸ 1? τὸ ῥητόν" πανταχοῦ γὰρ ἔνϑα ῥη- 15 

τὸν, καὶ διάνοια ἀκολουϑεῖ" ἰστέον δὲ χαἀχεῖνο, ὅτι͵ οὐ 

᾿ μόνον ἐν ταῖς νομικαῖς εὑρίσχεται διάνοια ῥητοῦ, ἀλλὰ 

καὶ ἐν ἄλλαις στάσεσι" χαὶ οὕτω μὲν ἡ τοῦ νομοϑέτου 

διάνοια ἑκατέρωθεν ἐξετάζοιτο, ὡς εἴρηται" δοχεῖ δέ πως 

ἐκ τούτου ἀναχύπτειν τι ἄτοπον" εἰ γὰρ τρῦ νόμου σα- 20 
φῶς τι διαγορεύοντος ἡμεῖς ἕτερον ἀντεισάγομεν, οὐ συνι- 
στάναι 3? τι τῶν ζητουμένων, ἀλλ᾽ ἀντινομοϑετεῖν δόξο- 
μεν" πῶς οὖν καίπερ ἐξετάζοντες τὴν γνώμην τοῦνομο- 
ϑέτου τὸ τοιοῦτο διαφευξόμεθα; ὅτ᾽ ἂν αὐτὴν τὴν ἐξέ- 

τασιν ἔϑει παραδεδομένην δείξωμεν καὶ ovx οἴχοϑεν οὐδὲ 35 

ἀπ᾽ ἰδίας 4 χρίσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ παραδείγματος αὑτὴν εἰσ- 
ἄγωμεν" ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνον ἔδειξεν ἡμῖν τὴν 
τοιαύτην μέϑοδον ὁ Δημοσϑένης" μετὰ γὰρ τὸ ἐξετάσαι 
τὴν γνώμην πρὸς τὸ ἑαυτοῦ χρήσιμον, φεύγων τὴν αἱἷ- 214 
τίαν ταύτην, ἐκ τῶν παραδειγμάτων εἰσήνεγκεν εἰπὼν" 30 
ὅτι οὐδὲ οὕτως ταῦτα οὐ μόνον ἐν τοῖς νόμοις, ἀλλὰ καὶ 

12 . Ald. αὐτόν. 15 Ald. συγεστάγαι, scr. συνιστάναι. 14, 

Ald. ἀπιδίας. 2a mE 

Aketor. IV. 93 . 
» 

M 
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ἐν τοῖς ἡμετέροις ἤϑεσι διώρισται, ἐγὼ ῥᾳδίως πολλαχό- 
Ov δείξω: πρῶτον γὰρ ΪΝαυσικλῆς στρατηγῶν ἐφ᾽ οἷς 
ἀπὸ τῶν ἰδίων προεῖτο πολλάκις ἐστεφανοῦτο, εἰϑ'᾽ ὅτε 

τὰς ἀσπίδας Διότιμος ἔδωχε, χαὶ παλιν Χαρίδημος ἐστε- 

5 φαγοῦτο, eO" οὑτοσί Νεοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπε- 

στἄτης γεμόμενος ἐφ᾽ οἷς ἔδωχε τετίμηται" xal oU μόνον 
ix τοῦ ἔϑους xal τοῦ παραδείγματος συνέστησεν, ἀλλὰ 
καὶ ἐνθυμήματος εἰπών" σχέτλιον γὰρ ἂν εἴη τοῦτο γε, 
εἴ τῳ τινὰ ἀρχὴν ἄρχοντι ἢ διδόναι τῇ πόλει τὰ ἑαυτοῦ 

40 διὰ τὴν ἀρχὴν μὴ ἐξέσται, ἢ τῶν δοϑέντων ἀντὶ τοῦ 

κομίσασϑαι χάριν εὐθύνας ὑφέξει" καὶ σχόπει ἐν τούτῳ, 
πῶς οὗ τοῦ ἐφαρμόττοντος τῷ ὑποκειμένῳ πρῶτον ἐμνή- 
σϑη, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μειζόνων ἤρξατο, ἵνα δείξαντος αὐτοῦ, 

ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν μεγίστων τὸν ὑπεύϑυνον στεφ avovoOat 
485 ἔξεστι, τὸ ὅτι καὶ ἐπὶ ἥττοσιν ἐφεῖται παραδέξωνται $e- 

δίωρ" διὰ τοῦτο πρῶτον “ων Ν ̓αυσιχλῆς στρατηγὸς ὧν ἔφη, 

εἶτα Διότιμος τὰς ἀσπίδας, eid" ὅτι καὶ Χαρίδημος, εἶτα 

τέταρτον ἐπήγαγε τὸ παραπλήσιον τῷ ἐγχαλουμένῳ, ὅτε 

, καὶ Νεοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπιστάτης, χαὶ οὐδὲ ἁπλῶς 
20 τοῦτο, ἀλλὰ μετ᾽ αὐξήσεως, πολλῶν γὰρ εἶπεν ἐπιστάτης, 
. οὗ, ἑνός" ὥστε καὶ ἡμῖν εἶναι παράγγελμα μὴ εὐθὺς 

τοῖς ἐφαρμόττουσι τῷ οἰκείῳ τ ἐπιτρέχειν, ἀλλ᾽. ἕτερα 
ἔχοιμεν προτάττειν, ἵνα μᾶλλον ὃ βουλόμεϑα παραδέξων- 
ται οἱ κρίνοντες" 16 χἀνταῦϑα δὲ πάλιν οὐ μόνον iv τοῖς 

45 οἰχείοις, ἀλλὰ xoi τοῖς αλλοτρίοις χρήσεται *? παραδεί- 
γματι" κἀκεῖνο ἔτε προστίϑημι τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης ; 
ὅτι ἑκατέρας τῆς ἐξηγήσεως τὴς κατὰ γνώμην τοῦ νομο- 
ϑέτου σύγκρισιν ποιουμένους τὴν μὲν τοῦ ἀντιδίχου διαι- 

, θεῖν καὶ διαβάλλειν γρὴ, τὴν δὲ αὐτῶν συνιστάνειν, οἷον" 
30 tia γάρ ἐστι 18 νόμος τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανϑρωπίας 

μεστὸς, ὥστε τὸν δόντα τι τῶν ἰδίων καὶ ποιήσαντα 

15 Ald. εἰκείῳ, 16 Ald. παραδίξονται οἱ κρέττονες. 17 
Adl. χρήσηται. 18 Dem. pro cor. p. 264. 
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πρᾶγμα φιλάνϑρωπον καὶ φιλόδωρον τῆς χάριτος ἀπο- 
στερεῖν, ἐπὶ τοὺς συχοφάντας δὲ ἄγειν xoi τούτους ἐπὶ 
τὰς εὐθύνας ὧν δέδωχεν ἐφιστάνειν" διὰ μὲν γὰρ τούτου 
τὸν 59. Αἰσχίνην ἀνεῖλε xol διέβαλε τῆς γνώμης τοῦ νο- 
μοϑέτου τὴν ἐξέτασιν, δι᾽ ἐχείνης δὲ πάλιν τὴν ἑαυτοῦ δ 
συνέστησεν εἰπών" ἀλλ᾽ οὗτος συχοφαντῶν, ὅτι ἐπὶ τῷ 

ϑεωρικῷ τότε ὃ ὧν &nidwxo τὰ χρήματα, ἐπήνεσεν αὖ- 
τόν φησιν ὑπεύϑυνον ὄντα" οὗ περὶ τούτων γε οὐδενὸς 

oy?! ὑπεύϑυνος ἦν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωχα, ὦ συκοφάντα" 

καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῆς τῶν ἀργαίων παρασχευὴς παρε- 10 

ϑέμεϑα" δεικτέον δὲ καὶ ἐν πλάσματι τοῦ νομοθέτου 
τὴν γνωμην᾽ προκείσϑω δὲ τὸ 5" τοῦ εὐνούχου" οὐχοῦν 
ἐροῦμεν τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέτου οὕτως" ὅτι μισεῖ 
τὴν βίαν ὁ νομοϑέτης; οὐ τὸ ἔργον μόνον σχοπῶν, ἀλλὰ 
καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ προελομένου͵ χαὶ τολμήσαντος" ἀ- 45 
γαγχῆ γὰρ τὸν τοιοῦτον χαὶ ἐν ἑταιρίαις εἶναι xod συνω- 
μοσίαις, ἵνα ἔχῃ τοὺς βοηϑήσοντας" xai πάλιν ἐπὶ τοῦ. 

ἱεροσυλίας χρινομένου λέξομεν" ἀπὸ μὸν τοῦ φεύχοντος, 
oni ὁ νόμος τῆς ἱεροσυλίας τοῖς τὰ ἱερὰ ὑφελομένοις 

. ὥρισται" βούλεται γὰρ φυλάττεσϑαι τοῖς ϑεοῖς τὰ ἀνα- 20 

ϑήματα καὶ μένειν τὸν κόσμον τῶν ἱερῶν, ἀλλὰ μὴ ἀπο- 

συλᾶόϑαι μηδὲ ἀπολλυσϑαι τὰ μνημόσϑνᾳ καὶ μαρτύρια 

τῆς τῶν ἀναϑέντων φιλοτιμίας" ἀπὸ δὲ τοῦ χατηγόρου, 
ὅτι γελοῖον, εἰ πᾶσαν τὴν ὑπουδὴν ῦ γομοϑέτης ὑπὲρ 

ἀναϑημάτων"3 ἐποιήσατο, ὥσπερ τι τῶν ϑεῶν ix τῆς 25 
ὑφαιρέσεῳς βλαπτομένων ἢ ἐλαττουμένων ἢ ζημιουμένων, 

ἀλλὰ δηλονότι τὴν ἀπόνοιαν ἐμίσησε τῶν ἱεροσύλων καὶ 
τὴν τῶν ϑεῶν χαταφρόνησιν" καὶ γὰρ οἱ ἄλλοι νομοϑέ- 
ται τοὺς λάϑρα εἰς οἰκίαν εἰσελϑόντας ἀλλοτρίαν xal 
ἐπὶ κλέμμασιν ἁλόντας ϑανάτῳ ἐζημίωσαν οὐ “διὰ τὰ 50 

19 ΑΙὰ, et Par. τήν. 20 Ald. τῷ τε ὦ. — 941 Ald, ὧν 
ὧπεύθϑυνος, sine ἢ», correxi ex Dem. p. 261, 22 Ald. τῷ. 

scr. τό 2425 Ald, ἀναϑυμάτων. 
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xÀenívra τοὺς γοῦν ἔξω κλέψαντας οἱ ταύτῃ τῇ τιμω- 

oie κολάζουσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπόνοιαν καὶ τόλμαν τοῦ 

ἐγχειρήματος" ἱστέον δὲ ὡς ἡ τοῦ νομοϑέτου διάνοια εἰς 
χατασχευὴν λαμβάνεται ἢ τοῦ ἴσου ἢ τοῦ ανίσου ἐξ ἐν-- 

2 δόξου κρίσεως λαμβανομένη" ὁ μὲν γὰρ κατήγορος λέγει» 

215 ὅτι ὁ νομοϑέτης ὡς περὶ τῶν ἴσων χαὶ τῶν αὑτῶν διε-- 

γοήϑη, ὁ δὲ τοὐναντίον, Ort οὐχ ὡς περὶ ὁμοίων οὐδὲ 
ἔσων ἔδοξεν, ἀλλ᾽ ὡς πάμπολυ διεστηχότωγ" μεϑοδευτέον 

δὲ τὸ κεφάλαιον ἀπὸ τῆς τελιχῆς προϑέσεως᾽ χρὴ γὰρ 

40 ἐπιδεικνύειν ἑκατερον, ὅτε εἰ μὲν, ὡς αὐτὸς ὃ λέγων φη- 

σὶν, οὕτως ἐγίνωσχεν ὁ νομοϑέτης, ἀχόλουθϑα τοῖς ἄλλοις 

᾿ψομοϑέταις ἐγίνωσκεν xol δίκαια χαὶ συμφέροντα καὶ 

εὐπρεπὴ καὶ δόξαν ἔχοντα᾽ εἰ δὲ, ὡς φησιν ὅτι ἀντίδικος, 

καὶ τοῖς ἄλλοις ** γόμοις ἐναντία ἐδόξασε xal ἄδικα καὶ 

45 ἀσύμφορα καὶ αἰσχρά" οἷον τῶν πληγῶν ἕνεκα ἐμίσει 

τοὺς ὑβριστὰς ὁ νομοϑέτης, δεινὸν γὰρ ἡγήσατο τὴν 

' ὥβριν τοῦ σώματος, καὶ ἐκ τῆς πληγῆς καὶ τραύματα ἂν 

γενέσϑαι προσεδόκησε καὶ ϑανάτους, ὑπὲρ τοίνυν τῆς 

τοῦ σώματος ἀσφαλείας τιμωρίαν ὡρισεν. 

50 Ἢ πηλικότης ὅτι μέγα. τὸ γεγονὸς ἀποδείξει. 

^ , 

Συριανοῦ. | Kowóv* χεφάλαιον καὶ ἡ πηλιχοτῆς, 
ὕπερ καλοῦσιν ἔνιοι καὶ μέγα xoi ποσόν" περιέχει δὲ av- 

- 3 3 3 - , 

ξησιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὥσπερ καὶ ἡ προβο- 
Aj διαφέρει δὲ τῇ τάξει, καὶ τῷ ἐχεῖ μὲν ὡς ὁμολογου- 

25 μένων αὑτῶν αὔξησιν γίνεσθαι, ἐνταῦϑα δὲ μετασχευῆς 
αὑτὰ τιϑέναι καὶ τρόπον τινὰ ἀνακχεφαλαίωσιν εἶναι τῶν 

ἐν τῇ προβολῇ ῥηϑέντων τὴν πηλιχότητα" οὗ πᾶσιν οὖν 

τοῖς περιστατικοῖς μορίοις ἐπεξελεύσεται, μόνῳ δὲ τῷ 
, -. € 4 , - - περιέχοντι" ποσῷ" ὁ uiv γὰρ κατήγορος ati roig πεπρα- 

24 Ald. ἄλλο. 4 Ven. μετὰ δὲ ταῦτά ἐστιν 5j πηλικότης, C 
κοινὸν κεφάλαιον, ὕπερ καλοῦσι. 424. Ald, περὸ ἔχοντι. 
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γμένοις ἰσχυριζόμενος ἐν τῇ πηλιχότητι xai τὰ λείποντα 
᾿ ὑπὸ τοῦ πεπραγμένου δείξει περιεχόμενα, xoà τὸ πᾶν μέ- 

γεϑος αὑτῷ περιϑήσει" ὁ δὲ φεύγων τοὐναντίον μειώσει 
t0? πεπραγμένον, xol μᾶλλον ὑπὸ τῶν λειπόντων αὐτὸ 
δείξει περιεχόμενον * οἷον ὁ μὲν φἰλόσοφος ἐρεῖ χατηγό- 5 

. gov τάξιν ἐπέχων τῷ πρώτως λέγειν" λογίσασϑε, ὦ ἄν-. 
ὄρες διχασταὶ, πότερον ἡ τυραννοχτονία τὴν εὐνομίαν 
περιέχει xoi τὴν ἐλευϑέρίαν, ἢ τοὐναντίον τῶν νόμων ἡ 

, " Ων , - τ , 

βεβαιότης " xoi τὸ τῆς γνώμης τῶν «εὖ πολιτευομένων ἐ:- 

λεύϑερον" οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἔφεσίν τινα τυραννίδος ἐγγί- 10 
γεσϑαν τοῖς ἐνοικοῦσι συγχωρεῖ, ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι τοῦ- 

το" ἀναιρεϑεὶς μὲν γὰρ ὁ τύραννος πολλοὺς ἔσως ἕξεε 
τοὺς διὰ συγγένειαν ἢ φιλέαν τὰ παραπλήσια. τῆς πατρί- 
δος φρονήσοντας, χαὶ τυραννίδος ἐργαστήριον τὴν πό- 
λιν ὁ ἐπιδείξοανταρ᾽ φρονήσας δὲ τὰ βέλτιστα καὶ τὴν ἀδι- 

κίαν τῶν xaxov τὸ χεφάλαιον ἐγνωχὼς οἴτ᾽ αὐτὸς τούτοις 

ἐπιχειρεῖν ὁ ἅπερ, ἔσχατα τῶν χαχῶν οἴεται τολμήσει, οὔτ᾽ ἀλ- 

λον τινὰ τοιαῦτα κακχουργοῦντα περιόψεται “ τούτοις μὲν 

οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς δ' φιλόσοφος χρώμενος 

τὸ παρ᾽ αὑτοῦ πεπραγμένον μέγα τε καὶ περιέχον ἀποδείξει, 
ὁ δὲ ἀντιλέγων κατὰ μείωσιν προάξει τὴν πηλιχότητα, καὶ 
μᾶλλον τὸ λεῖπον περιεχτικώτερον ἀποδείξει τοῦ πεπραγμέ- 
vov λέγων" εἶτα τῶν ὅπλων οὐχ ἁψάμενός, οὐ τὸν τύραν- 
vov ἀπεχτονὼς, OU χίνδυνον οὐδένα κινδυνεύσας ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος τῶν ἀριστέων αἰτεῖς τὰς δωρεᾶς" καὶ πῶς ovx 

ἀλόγιστον δ᾽ οὐ γὰρ εἰ δεδοικὼς ἐχεῖνος τοὺς ἐφεδρεύον- 
τας αὐτῷ τῶν πολιτῶν καὶ τὸ τῆς τύχης " εὐμετάβολον 

ὑφορώμενος τοῖς παρὰ σοῦ λόγοις πείϑεαϑαι ᾿5 ἐσχήψα- 

3 Ald. μιώσει τῷ. [4 Veh. κατηγ. τάξεως ἐπέχων ἐν δωρεᾶς 

αἰτήσει τῷ πρῶτος λέγειν. 5 Ald. βεβαιώτης. 6 Ven. τὴν 

πόλιν ἡμῖν. 7 Ald. ὅλων. Ven. et Par. ὅπλων. 8. Ald. ἐ- 

- λάχιστον. — Ven. et Par. &loyicrov, 9. Ven. τύχης. Ald.etPar. 

20 

25 

ψυχῆς. 40 πείϑεσϑαι ex Ven. recepi: decst in Ald, et Par. | 
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το, ἤδη που καὶ τῶν τυραννοχτόνων καρποῦσϑαι, τὰ γέ- 

θα δίκαιος ἂν ὑπάρχοι 5: éxeiyot μὲν γὰρ τὴν παρανο- 

μίαν ἐκχόψαντες, καὶ χαχῶὼν ἰλιάδος τὴν πόλιν ἐλευ- 

ϑερώσαντες, εἰχότως σοβαροὶ παρίασιν ἐπὶ τὸ βῆμα, 
διτῷ 5) μεγέθει τῶν κινδύνων ἐφάμιλλον ἘΦ Σ᾿χομίξεσϑαι 
καὶ τὴν δωρεὰν ἐσπουδακότες" σὺ δὲ τιμωρίας ἐλεύϑερον 
τὸν χοινὸν ἀλάστορα 1" rgeje καὶ διαδρᾶναι τὸν λυμεῶ-- 

γα παρεσχευακὼς σεμνόν τι διαπεπρᾶχϑαι νομίξειφ᾽ ἔστε 
δὲ τὸ κεφάλαιον ἐπιλογιχὸν, καὶ ϑαυμάζειν οὗ χρὴ, εὖ 

40 xoà ἐν μέσοις τοῖς ἀγῶσιν ἐπιλογίζεσϑαι δεῖ" καὶ γὰρ 
ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Δριστοχράτους πρῶτον ϑεὶς 

τὸ 16 νόμιμον ἐπιλογίζεται, εἶτα τὸ δίκαιον ἐξετάσας καὶ 

| 216 ἐπιλογισάμενος πάλεν τὸ πρέπον διεξελϑὼν ἐπειλογίξεται". 

ἔξεστιν οὖν καὶ κατὰ κεφάλαιον ἐπιλογίξεσϑαι, καὶ μετὰ 

45 τὴν πλήρωσιν τῶν ἀγώνων ἐπάγειν τρὺς ἐπιλόγους, ὡς 
ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους ὁ ῥήτωρ ποιεῖ, 

“ΣΣωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. ᾿Εζήτησαν τινες, 
διατί ἀμφοτέρων αὐξητικῶν ὄντων, τῆς τε πηλικότητος 
καὶ τηῦ πρός τι, μὴ ὃν χεφάλαιον γέγονεν, ἀλλὰ δύο" 

20 πρὸς ovg ὁ ̓ 4“ϑανασιός φησιν" ὅτι ὥσπερ δύο τῆς συγκχρί- 
δεως. εἰδὴ TO μὲν συγκριτικὸν, τὸ δὲ ὑπερϑετεκὸν, οὕτω καὶ 
τῆς αὐξήσεως κατὰ σύγχρισιν — καὶ αὑτῆς δύο 

τρόποι" καὶ ἡ μὲν πηλικότης ἀναλογεῖ τῷ ὑπερϑετικῷ, τὸ δὲ 
πρός τι TQ συγχριτικῷ" τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ ἀναστρέφεται ἡ 

28 τάξις τοῦ τεχνικοῦ καὶ εὑρεϑήσεται τὸ πρός τι πρῶτον τῆς 
πηλικότητος " ἡμεῖς δὲ φαμὲν, ὅτι ἐπειδὴ εἶπεν ὃ τεχνε- 
x0c, ἡ πηλικότης μέγα τὸ γεγονὸς ἀποδείχνυσεν, ἐνόμισεν 
αὐτὸν λέγειν μέγιστον ἐν ὑπερϑετικῷ λόγῳ" οὐχ ἔχει δ᾽ 

11 Ven. δίκαιος ὑπᾶρχεις. 42 καὶ κακῶν ἰλιάδος recepi ex Ven., 
in Ald. et Par. καχῶν ἰλιάδα, sine καί. 15 Ald. τὰ μεγέθη. 
Ven. et Par. τῷ μεγέϑει. 11 Ald. ἐφάμιλον. 415 Ven.add. 
τῆς χώρας. 16 Ald. τόν. : 
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οὕτως" τὸ γὰρ μέγα oV μόνον οὖχ ἔστιν ὑπέῤθεσις, οὐδὲ 
συγκριτικὸν, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν᾽ διήρηται δ᾽ ἡ αὔξησις εἰς δύο" 
ἐπειδὴ γὰρ δύο τινὰ ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ μὲν πεπραγμένον, τὸ 
δὲ ζητούμενον, πεπραγμένον μὲν τὸ καϑηρῆσϑαι τὴν τυ- 
θαννίδα, ζητούμενον 02, εἰ τοῦτο τυραννοχτονία, πᾶσα 5. 
ἀνάγκχη καὶ τὴν αὔξησιν, αὑτὴν διχῆ τέμνεσθαι, πὴ μὲν 

αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πεπραγμένον αὐξανόντων ἡμῶν, πῆ 
dà τῇ πρὸς τὸ παραβαλλόμενον συγχρίσει' οὐχοῦν ἡ μὲν 
πηλικότης τὴν ἁπλῆν τοῦ ὑποκειμένου καὶ πεπραγμένον 

αὔξησιν ἔχει, τὸ δὲ πρός τι κατὰ σύγχρισιν" οἱ μὲν οὖν 10 

τὸ πρός τε πρῶτον λέγοντες δεῖν τάττεσϑοι τοῦτό φασι, - 

τοῦ ἐν συγκρίσει μεῖζόν τι ovx ἂν εἴῃ μέγα τελδίως " πολ- 
λάχις γοῦν φαμεν εἶναι μύρμηχα μέγαν, ὡς πρὸς σύγκρι- 
σιν τοῦ γένους τῶν μυρμήκων ἀφορῶντες" τὸ οὖν πρός 
τι, φασὶ, τὸ χατὰ σύγκρισιν ἔχει, μέγεϑος óU μέγα τε- 15 
λείως, ῇ δὲ πηλιχότης τὸ χατὰ φῦσιν καὶ τέλειον " προ- — 

ταχϑήσεται οὖν, φησὶ, τὸ πρός τι τῆς πηλικότητος " e). 

γὰρ ci αὐξήσεις ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπὶ τὰ μείζω χω- 

ροῦσι" καὶ ταῦτα μὲν πιϑαγὰ, ὃ δὲ Ἑρμογένης ἀληϑε- 

στέρῳ λόγῳ τινὶ καὶ φυσικῷ προτάττει τὴν πηλικότητα 20 

τοῦ πρός T," δεῖ γὰρ πρότερον τὴν ἑἱχάστου φύσιν κατα- 

μαϑόντας οὕτῳ τὴν πρὸς τὸ ἕτερον nowicDa, παραϑε» 
div τε καὶ ἀντεξέτασιν' οὗ γὰρ τὴν φύσιν οὐκ ἐπιστά- 
μεϑα, πῶς ἂν τοῦτο πρὸς ἕτερον παραβάλλοιμεν 17. διὰ 

μὲν οὖν τῆς πηλικότητορ αὑτὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν τὰ πράγματα 25 

αὔξομεν, διὰ δὲ τοῦ πρός τι ἑτέροις ἀντεξεταάζοντες" ὡστε 

7 πηλιχότης πρὸ τοῦ πρός τι ταχϑήσεται" -Δρποχρατίων 

δὲ ἀδιάφορον εἶναι βούλεται τὴν τάξιν, κὰν μὲν εἴη πε- 
ϑανὴ; φησὶν, ἡ κατὰ τὸ πρός τι ἀντεξέτασιρ, προτα- | 
xríov τὸ πρός τι, ἵν᾿ ἀπὸ τῶν πιϑανῶν ἀρξώμεϑα, ὧ- 59 
σπὲρ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου“ λέγει γὰρ, ὅτε μεῖζον τὸ ἄνευ 

37 Ald. παραβάλλομεν. 
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σφαγῶν" ἐὰν δὲ ἀπίϑανος εἴη ἡ τοιαύτη ἐξέτασις γ.προ- 

ταχτέον τὴν πηλικότητα, ἵνα μὴ ἀπὸ τῶν ἀπιϑάνων ἀρ- 
ξώμέθα" οἷον ἐξ ἱεροῦ τις φιάλην ὑφείλετο, καὶ κρίνεται 
ἱεροσυλίας" ov γὰρ ἐγχωρεῖ λέγειν, ὅτι μεῖζον τὸ ἐξ ἱεροῦ 

5 λαβεῖν τοῦ ἐκ τῶν τεμένων, πῶς δὲ ϑεραπεύειν τὰ τοῖν 
avra ἐν τῷ πρός τι λεχϑήσεται" μετὰ δὲ τὴν τοῦ νομο- 

ϑέτου γνώμην κατ᾽ αἀκολουϑίαν ἕπεται ἢ πηλιχότης " 

χκατασχευάσαντες γὰρ τὸν συλλογισμὸν καὶ τὴν πίστιν; 

προςϑέντερ ἀπὸ τῆς τοῦ νομοϑέτου γνώμης, εἰχότως ἐπὲ 

40 τὴν αὔξησιν ἥξομεν καὶ δείνωσιν τοῦ ἐγκλήματος" 9 μὲν 

γὰρ γνώμη ἔτι τῆς ζητήσεως καὶ τῆς κατασκευῆς ἔχεται 
τοῦ πράγματος, ἡ δὲ πηλικότης αὔξησιν ἐπαγγέλλεται" 
τὸ μὲν yàg ἔτι ἀδήλου ὄντος αὔξειν xol τὴν τοῦ δρά- 
σαντος προαίρεσιν διαβάλλειν ἢ τοὐναντίον ἐγκωμιάξειν, 

45 μάταιον χαὺ σφόδρα ἄλογον" τὸ δὲ μετὰ τὸν ἔλεγχον 
ἐξαίρειν τὸ πεπραγμένον εὔλογον xal πιστικὸν τῷ δικά- 
ζοντε" ἡ πηλικότης ὺν αὔξει τὸ γεγονὸς δεινοῦντος τοῦ 

κατηγόρου καὶ μεγαλοποιοῦντος τὸ ἔγχλημα ἢ τὸ εὕερ- 
γέτημα" dx δὲ τῶν ἐναντίων τοῦ φεύγοντος μειοῦντος " 

20 ἐξ ὧν δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους αὐξήσομεν, ἐκ τῶν 
217 αὐτῶν καὶ τὴν πηλικότητα ἐργασόμεϑα. Καὶ ἔτει πρῶ- 

τος μὲν τόπος τῶν αὐξητικῶν ἐπιχειρημάτων ὁ ἀπὸ τῆς 

ποσότητος" ἔτι δὲ οὗτος τοιοῦτος, Or ἂν δι᾽ ἑνὸς τοῦ 

πραχϑέντος, πολλὰ ἔχωμεν ἢ τὰ καχουργηϑέντα ἢ τὰ 
35 εὐεργετηϑέντα δοιχνυναι" δεύτερον ἀπὸ τοῦ ποιοῦ, οἷον 

τίνι διαφέρει, πότερον τῇ πόλει ἢ τῷ παϑόντι" καὶ πό- 
τερον δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ἢ ξεξὐηργέτησεν, ἢ 
ἐδίᾳ ὁ τοῦτο ποιήσας" χατασχευάσομεν δὲ ταῦτα ἀπὸ 
τῶν τελιχῶν" ἀπὸ toU εὐδόξου sí τύχοι, ὅτε δόξαν πολ- 

50 λὴν τὸ πραχϑὲν προξενεῖ τῇ πόλει ἢ ἀδοξίαν καὶ ὕβριν" 
ἀπὸ τοῦ καλοῦ, ὅτι χαλὸν τὸ πεπραγμένον ἢ πάλιν at- 
σχρόν" ἀπὸ τῶν παρακχολουϑούντων r5 πράξει" ἔστε δὲ 
ταῦτα, ὡς πολλάκις δεδήλωται, πρόσωπον, τόπος, τρόπος, 

, 
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χρόνος, αἴτία, γνώμη, κατὰ δὲ Πορφύριον καὶ καιρὸς, 
xal ὕλη, xoi ἰδιότης, ἡλιχία, ἀξία, ἐπιτήδευσις 39, τύχη" 

τὸ εἰχὸς τοῦ χαιροῦ, τὸ εἰχὸς τοῦ τρόπου" τὸ εἰκὸς τοῦ 
τόπου, τὸ εἰκὸς τὴρ αἰτίας " ἀπὸ προσώπου" οἷον, ὑμεῖς 

yàp 39, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ““Ζακεδαιμονίων γῆς καὶ ϑα- 5 
λάττης ἀρχόντων καὶ τὰ χύχλῳ τῆς «Αττικῆς κατεχόντων ᾿ 

ἁρμοσταῖς καὶ φυρυραῖς, Τάναγραν, Εὔβοιαν, τὴν Βοιω- 
τίαν ἅπασαν ἀπὸ τοῦ. τόπου, εἰ γὰρ οὐχ ἐν παραβύστῳ 
ἀλλ᾽ ἐν ἐπιφανείᾳ γέγονεν ἡ πρᾶξις, μέγα τὸ ἀδίκημα 
διὰ τὸ ἐπίσημον τοῦ χωρίου" ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, εἰ γὰρ ἐν 19 
χρείᾳ ὄντα ηδίχκησεν ἢ εὖ ἐποίησε, μέγα τὸ ἀδίκημα 

ἢ εὐεργέτημα" ἀπὸ τοῦ τρόπου, εἰ ῥᾳδίως ἢ χαλεπῶς, 
ἢ πειϑοῖ, ἢ βίᾳ" ἑχάτερον γὰρ αὐξήσεις, τὸ μὲν ὑπερο- 

χὴν σημαίνειν τῆς τοῦ πεποιηχότος ἀνδρείας, τὸ δὲ τέ- 
χνης ὑπερβολὴν ἡ συνέσεως" ἀπὸ τῆς ὕλης, ἔχοι τε ϑαυ- 15 
μαστὸν κατὰ τὰς ἀφορμὰς ἢ παραδοξον ' ἀπὸ τῆς αἰτίάς, 
εἰ γὰρ διὰ πρόφασιν γέγονε σφόδρα ἐπαινουμένην ἢ ψεγο- 
μένην, μέγα τὸ πραχϑὲν, ὥσπερ ἡ κατάλυσις τῆς τυραν- 
γίδος δι᾿ ἐλευϑερίαν" ἀπὸ τῆς γνώμης, οἷον εἰ εὐνοῶν, ἢ 
δύσνους ὧν" ἀπὸ ποσότητος χατὰ πρόσῳπον, ὅτι εἰς πολ- 39 
λοὺς ἀνθρώπους ἢ ὠφέλεια, ἢ βλάβη" κατὰ χρόνον, ὅτε 
εἰς πολλοὺς διατείνει γρόνους, ὡς ἐπὶ τοῦ καταλύσαντος 

τὴν τυραννίδα, Ott ἀΐδιος 35 ἡ εὐεργεσία, οὐδεὶς γὰρ ἕἔτε 
τυραννήσει, ἑχόντος τούτου τὴν τυραννίδα ἀποῤῥίψαντος" 

ἀπὸ ποσότητος χατά τὰ ἑπόμενα, ὅτε μεγάλα τὰ ἐπακχο- 26 
λουϑοῦντα καὶ πολλὰ" ἀπὸ ἰδιότητορ, ὅταν λέγωμεν, ὅτε 
πρῶτος ἢ μόνρς τὰ TOLGUIC ἐτόλμησεν" ὡς ὁ δημοσϑέ- 
ψῆς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου" καὶ μὴν ὅτι πολλοὺς μὲν 
ἐστεφανώκατε ἤδη τῶν πολιτευομένων ἅπαντες. ἴστε" δι΄ 
ὅντινα δὲ ἄλλον ἡ πόλις ἐστεφάνωται σύμβουλον λέγω 590 

18 Ald. ἐπιτήδευσι τύχης. 419 Dem. pro cor. p.258. 20 

ὅτι ἀΐδιος ? εὐεργ. — —— — τὰν τυραννίδα Ald. om. 
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xai ῥήτορα, πλὴν δι’ ἐμὲ, οὐδ᾽ ἂν εἷς εἰπεῖν ἔχοιτε" ἀπὸ 
τῆς ἡλικίας, εἰ νέος ὧν ἢ γέρων, εἰ ϑαῤῥαλέος ἢ εὐλα- 
βής᾽ ἀπὸ τῆς ἀξίας, εἰ ἰδιώτης ἢ ἄρχων" ἀπὸ τῆς ἐπιτη- 
δεύσεως, εἰ γεωργὸς ἢ ἔμπορος" ἀπὸ τῆς τύχης, εἰ πένης 

515 πλούσιος" ἀπὸ τοῦ γένους, εἰ Ἕλλην 7 βάρβαρος" ἀπὸ 
φύσεως » ξὺ ἀνὴρ ἢ γυνή" ἀπὸ τοῦ εἰκότος, εἰ περὶ τὰ 

εἰχὸς τοῦ τόπου ἡ πρᾶξις πέπρακται, δὲ ὅπου μηδεὶς ἂν 

ποοσεδόχησεν" εἰ παρὰ τὸ ειχὸς τοῦ καιροῦ, ὅτε μηδεὶς 

ὑπενόησεν᾽ εἰ παρὰ τὸ εἰχὸς τοῦ τρόπου, ὅτι εἰχὺς τοιῷδε 

10 τρόπῳ, 0 ἐστι παραδόξῳ τρόπῳ" οἷον τέχναις, μηχαναῖς, 
λόγοις, δι᾽ ὃν Tig OU προσεδόχησε τρόπον᾽ παρὰ τὸ εἰκὸς 

τῆς αἰτίας, ὅτι τοιάδε αἰτία" φιλοτίμως μὲν οὖν ἡμεῖς 

τοὺς τρόπους ὑπεξήλϑομεν" ἀρκέσουσι δ᾽ αἱ ἐπιχειρήσεις 
τῇ πηλιχότητι αἱ ἀπὸ τοῦ ἐσομένου, OT! &y πολλὰ xol 

45 μεγάλα δειχνύειν ἔχωμεν τὰ ἀποβαίνοντα" οἷον δεινὸν τὸ, 
τὰ ἱερὰ ἐπανοίγειν xol τὰ ἐν αὐτοῖς κλέπτειν, xv μή 

| lep& τυγχάνῃ οὔτε γὰρ τὸ ἀσφαλὲς ἕξουσιν αἱ τῶν ἰδιω- 
᾿ τῶν παραχαταϑῆκαι, καὶ ἐκ τούτων ἀδικοῦσιν ἐπὶ τὰ 
ἀναϑήματα" καταφρονηϑήσεται τὰ ἱερά" ὑπεροφϑήσε- 

20 ται32 ἡ εὐσέβεια" ἀπολεῖτας τὰ παρὰ τῶν πολιτῶν χει- 
μήλια, εἰ γὰρ μηδὲ οἱ νεὼ" ἀξιόπιστα φυλακτήρια, τί 
περὶ τῶν ἐν ταῖς οἰχίαις 3} ταμιείων ὑποληψόμεϑα" ἐπι- 
χειρήσομεν χαὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος: ὅπου γὰρ, εἰ καὶ 

ἀνέῳξε μόνον, οὐχ ἂν ἐξέφυγε τὴν τῶν ἱεροσύλων αἰτίαν" 
25 σχολῇ. γε νῦν ῥπύτε πρὸς τῷ ἀνοῖξαι καὶ ὑφείλετῃ " a 

μὲν οὖν αὐξήσεις ἐκ τούτων" αἱ δὲ μειώσεις ἐκ τῶν lyav- 
218 εἰων" ἀναγκαῖον δὲ χαὶ ὅσα εὕρομεψ εἰς τὴν πηλιχότητα 

παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Etsy" ἔστε γὰρ παρὰ Δημοσϑένει 
τὸ ἀπὸ τοῦ προσώπου, ὅτ᾽ ἂν λέγῃ, εἰ μὲν τοίνυν μὴ 

40 χορηγὸς ὧν τοιαῦτα imsmovOsuy ὑπὸ Μειδίου" καὶ ἀπὸ 

21 Si conferas sequentia, εὖ παρὰ τὸ εἰκὸς" τοῦ καιροῦ, ὅτε 
μηδεὶς ὑπενόησεν, malis legere παρὰ, deleto sq. sí ante ὅπου. 
22 Ald. ὑπεροϑήσεται. 25 Ald. οἰχείαις ταμείων. 

ἃ 
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τοῦ τόπου, ὅτι ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διονύσου" χαὶ ἀπὸ τοῦ 
χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνίᾳ" xci ἀπὸ τῆς αἰτίας, ὅτι δι᾽ 

ἔχϑραν, χαὶ ἀπὸ τοῦ τρόπον, ὅτι πληγὰς, καὶ ὅτι ἐξῆν 

ἑτέρως, καὶ λυπεῖν ἐμὲ, χαὶ μηδὲν ἀσελγὲς ποιεῖν, εἴγε 

ἠϑέλησεν ἀντιχορηγὸς γενέσθαι" ἐχρὴν γὰρ αὐτὸν ἔσϑ᾽ δ᾽ 
Übe ἐγὼ τῆς Πανδιονίδος χορηγὸς ὑπέστην, τότε τῆς T- 
ρεγϑηΐδος ἀναστάντα τῆς ἑαυτοῦ φυλῆς ἀνϑυποστῆναε 
χιεὶ χαταστήσαντα ἑαυτὸν ἐξ ἴσου καὶ τὰ ὄντα ἀναλίσχον- 
τα ὥσπερ ἐγὼ, οὕτω μὲν ἀφαιρεῖσθαι τὴν νίχην" ὑβρί- 
ζειν δὲ τοιαῦτα καὶ τύπτειν μηδὲ τότε" χαὶ διὰ παντὸς 10 
δὲ τοῦ λόγου ἀπὰ τούτων tUomgousv τὰς αὐξήσεις γινο- 
“μένας ὅτι δὲ οὗ μόνον ἐν ὁριστικῇ ὑποϑέσει χρηστέον, 
οὐδὲ ἐν τῷ χεφαλαίῳ τούτῳ τοῖς τόποις τούτοις τοῖς αὖ- 
ξητιχοῖς, AM xci ἐν ἄλλαις ὑποϑέσεσιν, ἔγϑα ἂν αὐ- | 

ξησεὼς δεώμεϑα, εἴτε ἐν ἐπαίνοις, εἴτε ἐν ψόγοις, εἴτε ἔν 15 

συμβουλαῖς, εἴτε ἐν δικαστηρίοις ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν Anuo- “ 
σϑένους ἔστι γνῶναι" ἐν γὰρ τῷ πρὸς Jenrivgv καὶ 

ἄλλης τῆς στάσεως xcd ἑτέρας διαιρέσεως χεφαλαίων Tàg ο. 

εὐεργεσίας τῶν ἀνδρῶν αὐξῆσαι βουλόμενοι ἐκ τούτων 
τῶν τύπων τῶν εἰρημένων τὰς ἐπιχειρήσεις ἔλαβον" διε- 20 
ξιὼν γὰρ, οἷα “εύκων ἐπικερδὴ ἀγαϑὰ εἰργάσατο, χαὶ 
λέγων ὡς τοῖς ἐν “Σικελίᾳ τῶν πολιτῶν ἐν τοιαύτῃ συμ-- 

φορᾷ χαϑεστηχκόσιν ἔδωκε μνᾷς ἑχατόν" xol τοῦ μὴ τῷ 
λιμῷ πάντας αὐτοὺς ἀποθανεῖν αἰτιώτατος γέγονεν, ἀπὸ 
χρόνου x«l τόπου, καὶ προσώπου καὶ αἰτίας καὶ πάντων 25' 
τῶν προειρημένων τόπων ηὔξησεν" μετὰ ταῦτα πάντα 
ἔστι καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος αὐξῆσαι" λέξομεν γὰρ, ὅτι 
εἰ τοῖς χλέπταις χαὶ λωποδύταις, οἱ ἐξ ἰδιωτιχῶν ὑφεί- 

λοντο, τιμωρία τις ἐπήρτηται ; πολὺ πλέον τοῖς ἐξ ἱεροῦ 

λαμβάνουσιν" ἔστι δὲ καὶ ἀφ᾽ ὧν οἱ νόμοι μὲν λέγουσιν, 30 

οὗ πεποιήχασι δὲ, οἷς διέφερε τὰ χεκωλυμένα" εἰ δὲ καὶ 

ἐν τῇ προβολῇ αὔξησις εὑρίσκεται, καὶ ἐνταῦϑα τί δια- 
φέρει ἡ προβολὴ τῆς πηλικότητος; Xe λέγομεν, ὅτε ἐχεῖ 



] 
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μὲν ἁπλῶς καὶ ὅσον ἐφάψασϑαι τῶν περιστατικῶν χροώ- 

μεϑα, ἐνταῦϑα δὲ κατὰ πλάτος ἑχάστῳ τῶν περιστατι- 
χῶν χρώμεθα" ζητεῖται δὲ παρὰ τῷ Δημοσϑένει, τί δή 
ποτε καὶ ἀσέβειαν ἐγκαλῶν τῷ Μειδίᾳ 14 ἐπὶ πολὺ- τῷ 

δ περὶ τῆς ὕβρεως ὑπεξῆλϑε λόγῳ, ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπι- 
χειρῶν καὶ λέγων, ὅτι οὐδὲ τοὺς δούλους ὑβρίζεσθαι avy- 
χεχώρηχεν ὁ νόμος; ἀλλὰ λέγομεν, ἅτε σφόδρα ἐπεστημό- 

^ ψως" συστήσας γὰρ ἡμῖν τοῦ νομοϑέτου τὴν γνώμην καὶ 
ἐπεξελϑὼν τῷ περὶ τῆς ὕβρεως λόγῳ, ὁδὸν πόῤῥωθεν τῷ 

10 πηλίκῳ παρεσχεύασε, τουτέστι ταῖς αὐξήσεσι, λέγων ὅτι εἰ 
τὸν τῆς ὕβρέως ὑπεραίρει νόμον τὰ πεπραγμένα, ἀλλ᾽ 
οὐχέτι ὕβρις τὰ πεπλημμελημένα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀσέ-. 
βεια" ἔστι δὲ χαὶ ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως ἐπιγνῶναι τὴν 
αὔξησιν" τὸν τοίνυν οὐ παρὰ τοῖς “Ἕλλησι μόνον ἀλλὰ 

15 χαὶ Γπαρὰ τοῖς βαρβάροις εὐδοχιμοῦντα νόμον σχοπεῖ τε 
ὁ παραβὰς ἥντινα δοὺς δίχην ἀξίαν ἔσται δεδωχώς" εἰ 
μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, μὴ χορηγὸς wv ταῦτ' 
ἐπεπόνϑειν ὑπὸ Μειδίου, ὕβριν ἂν τις κατέγνω τῶν πε- 

πραγμένων αὐτῷ" νῦν δέ μοι δοκεῖ χἂν ἀσέβειαν εἰ κα- 
20 ταγιγνώσχοι 3" τίς αὐτοῦ τὰ προσήκοντα ποιεῖν, ὅρα πῶς 

ὁδῷ τινε προῆλϑεν ἐπὶ τὴν αὔξησιν, ὃ ἔστιν ἀπ᾽ ἐλάτ- 
Tovog ἐπὶ τὸ μεῖζον 35" εἴπωμεν καὶ ἐπὶ μελέτης τὴν πης 
λικότητα, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου " οὐχοῦν ὁ μὲν χατήγορος 
λέξει" μέγα τὸ γεγονὸς καὶ ὕβρεως πλείστης ἐχόμενον xol 

25 χαταφῤρονήσεως" ὅσῷ μάλιστα ov δυνάμενος γρῆσϑαι προ- 
πηλαχισμοῦ χάριν ἐβιάζετο" 0 δὲ φεύγων ἐρεῖ, ὅτι μηδενὸς 
ἔργου πραχϑέντος οὐχ ἄξιον ὀργίζεσϑαε xo τιμᾷν ϑανάτου. 

Τὸ δὲ αὖ πρός vi, ὅτε καὶ μεῖζον τὸ ἄνευ σφαγῶν καὶ ϑορύβον 

καὶ τἀραχῆς παῦσαι τὴν τυραννίδα τοῦ μετὰ ὅπλων. 

219 Συριανοῦ. Τὰ ngog* τι 8» xol OvyxQurixe — 

24 Ald. Μηδείᾳ. 35. Ald. καταγινώσκεις. .26 Ald. μεῖον. scr. 

pstov.. 1 Ven. μετὰ δὲ ταῦτα dosi τὰ πρός τι, ἅπερ καὶ συγκρ. xa- 
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καλοῦσιν" ὡς γὰρ xol τὸ ὄνομα δηλοῖ τήν πρὸς ἕτερα 
σχέσιν ἐξετάζομεν ἐν αὑτῷ ?* xai ὁ μὲν κατήγορος μείζω 3 
τὰ πεπραγμένα τῶν λειπόντων δείχνυσιν,. ὁ δὲ φεύγων 
τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων" ov ὧν δὲ πάνυ 4 μείζω 
ῇ τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων, ἐὰν μὲν ῇ τὸ ζήτημα 5 

ἱστορικὸν, παραδείγματα ὑμοιᾳ χινήσομεν, χαχείνων μεί- 

bw δείξομεν τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος καϑ΄ ἡμῶν τετολ- 
, , 4 , «- 4 e , 

μημένα, ὡσπὲρ Δηποσθένης ἐν τῷ χατὰ [Μειδίου πεποίη- 

κε βουλόμενος γὰρ δεῖξαι χαλεπώτατα καὶ φόνοις ὅμοια 
τὸν Ἰειδίαν διὰ τοῦ χονδύλου τετολμηχότα, πιστοῦταιν 

διὰ παραδειγμάτων, ὅτι πολλοὶ διὰ πληγὴν ἀγαναχτή- 

σαντες ἐφόνευσαν τοὺς τυπτήσαντας ", ἐν οἷς παρεισάγει 

τὸν Εὐαίωνα, ἐΐ δὲ μὴ ῇ τὸ ζήτημα ἱστόριχὸν, συλλο- 

γισμοῖς αὐτὸ μεϑοδεύσομεν, ὡς imi τοῦ πλουσίου" εἰ 
γὰρ xol τὸ τυπτῆσαι μεῖζον εἶναι δοχεῖ τοῦ ἐπανατεί- 

3 3 7 , ^T 2 3 

γασϑαι, αλλ οὖν βιαιότερον ἐπιχειροῦντες ἔλαττον av- 

τῷ δείξομεν τῷ λογῷ λέγοντες" αἴϑε γὰρ ἐπαγὼν συνε- 

χῶς ovroci τὰς χεῖρας ἔπληξεν, αἴϑε τὴν αἀτεμον ἐπατα- 

δε 7 πληγὴν, ὡς εὐϑέως ἂν ἐπιχουροῦντος ηὐτύχουν τοῦ 

νόμου" καὶ δίκην αἰτίας εἰσπραξάμενος αὐτὸς τὲ τῆς 40 

ὕβρεως ἀνεπεπαύμην, καὶ ὃ σοβαρὸς ἡμῖν ἐπὶ τῷ πλούτῳ 
ταπεινότερος γενόμενος, ἐσωιρρόνει" νυνὶ δὲ ἡ συνε- 

. χὴς ἐπανάτασις τῶν χειρῶν ἐμοὶ δ τῆς ὕβρεως ἀφορητό- 
τερον κατέστη" xal τὸν αἰχιζόμενον ἀτιμώρητον δια- 
— — — — 

λοῦσιν Exi. 2 Ven. ἐν ταὐτῷ. ὅ Ven. μείζονα. 4 Ven. 

ὅταν δὲ πάνυ μείζονα 5 τὰ πεπραγμένα, ἐπειδὴ ἀγαίσχυντόν ἐστι 

τὸ λέγειν, μείζονα εἶναι τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων, ἐὰν μὲν jJ. 

5 Ven. ὡς φησιν ἴσασιν  Evalova πολλοὶ τὸν “εωδάμαντος ἀδελ-- 

gà» ἀποχτείναντα Βοιωτὸν ἐν δείπνῳ καὶ συνόδῳ κοινῇ διὰ πληγὴν 

μίαν, ἐὰν δὲ μὴ ἢ τὸ ζήτημα ior. 6 Ven. οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πλου- 

σίου τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινομένου τὰς χεῖρας, εἶ γὰρ, 7 Ald. 

ἐπάτατει. 8 Ven,..éuoi τὸ τὸ τῆς ὕβρεως ἀφορητότερον. — 9 Ald. 

καϑίστη. ᾿ : 
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φεύγοντα ἐπαναβαίνειν ὁσημέραι τῷ πένητι παρεχάλει" 
μοχϑηρία 3? γὰρ ἀνυπεύϑυνον ἔχουσα τὴν ἐξουσίαν ἀνύ- 
ποιστος᾽ ὁρᾷς ὡς τὸ περιφανῶς μεῖζον ἔλαττον ἀποδέ- 
δειχται τῇ μεϑόδῳ᾽ τούτοις οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις λο- 

5 γισμοῖς ἐπὶ τῶν δοχούντων ἀναισχύντων εἶναι πρός τι 

χρηστέον. 
* 

Ξωπάτρου xai Μαρκελλίνου. «Αὐξήσεως μὲν 
ἕνεχα καὶ τὸ πρός τι παραλαμβάνεται, καὶ àx τῶν αὖ- 
τῶν προσέρχεται τόπων, οἷς xoi ἐπὶ Tug πηλιχότητος 

10 χρώμεϑα, συγχριτιχῶς δὲ ἐφ᾽ ἑχάστου προάγεται τόπου" 
οἷον εἰ τὸ πολυχρόνιον βέβαιον, δῆλον δήπουϑὲεν ὅτι μεῖ- 
Cov τὸ βεβαιότερον" διαφέρει 1: οὖν τῆς πηλικότητος 

τοῦτο τὸ χεφάλαιον, OTt ἐχεὶ μὲν ἁπλὴ τὶς ἐστιν αὔξη- 
σις, ἐν τούτῳ δὲ xol κατὰ παράϑεσιν xoi ἀντεξέτασιν 

45 ἑτέρου πρὸς ἕτερον ἡ αὔξησις γίγνεται, διὸ καὶ πρὸς τι 13 
τὸ κεφάλαιον χέκληται᾽ δηλοῖ γὰρ σύγχρισίν τινος πρὸς 
ἕτερον τὸ ὄνομα᾽ τοῦτο μέντοι ρός τι πρὸς τὰ ὑπὸ 

! τοῦ ὁρικοῦ κατασχευαζόμενα γίνεται, λέγω δὴ τὰ παρει- 
μένα" ὡς ἐπὶ τοῦ τύραννον πείσαντος χαταϑέσϑαι τὴν 

40 τυραννίδα λεχτέον, ὅτι μεῖζον τοῦ ἀποχτεῖναι τὸ πεῖσαι" 
ἀποχτεῖναι γάρ ἐστι τὸ παρειμένον" πῶς γὰρ οὐ μεῖζον 
τὸ ἄνευ σφαγῶν παῦσαι τὴν τυραννίδα᾽ τῶν μὲν γὰρ 
κινδύνων οὐκ ἐπειράϑημεν,. τῶν δὲ ἀγαϑῶν ὡς χινδυ- 

ψεύσαντες ἀπολαύομεν, δημοχρᾶτίας, νόμων, συνήϑους, 
45 πολιτείας, ἃ xoi πολλῶν ἂν ἐτιμησάμεϑα χινδύνων xol 

πόνων" ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἀγωνίζεται μεῖζον ἀποδεῖ- 
ξαι τὸ πεπραγμένον τοῦ παραχειμένου εἰκότως, ἐπειδὴ 
᾿ὁρᾷ τὸν ἀντιλέγοντα τοῖς παρειμένοις ἰσχυριζόμενον καὶ 

μέγα εἶναι τὸ παρειμένον λέγοντα" ἐὰν μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ 

10 Ald. μοχϑηρίαν. "Ven. et Par. μοχϑηρία. 11 διαφέ- 

ρει οὖν τῆς πηλικότητος — — — — ἑτέρου πρὸς ἕτερον Ald. om, 
12 Ald, πρόσϑεν. 
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κατηγόρου λέγωμεν, τὰ πεπραγμένα ἐνταῦϑα ἀποφανοῦ- 
μὲν μείζω τῶν παρειμένων, ὃ δὲ φεύγων ἔμπαλιν" ἔφαμεν 
δὲ πολλάχις») ὅτε τάξιν dv ταῖς αἰτήσεσιν ἔχει ὁ αἰτῶν 
κατηγόρου, μετὰ γὰρ τὸ &vincet ἐν τῇ πηλικότητι τὸ 
εὐεργέτημα, ὅτι μέγα τὸ πεῖσαι χαταϑέσϑαι τυραννίδα, ὅ 
ἥξομεν ἐπὶ τὸ πρός τι λέγοντες μείζω τὰ πεπραγμένα 
τῶν παρειμένων εἶναι" αἱρετώτερον γὰρ τὸ μετ᾽ εἰρήνης 
καὶ ἄνευ πραγμάτων, ἢ τὸ διὰ πολέμου καὶ αἵματος καὶ 
σφαγῶν καϑελεῖν τὸν τύραννον" εὐλόγως δὲ τοῦτο ποιοῦ- 
μὲν διὰ τὸ τὸν ἀντιλέγοντα τῇ δωρεᾷ διασύραι τὰ πε- 10 
πραγμένα, ἐπαινεῖν δὲ τὰ παρειμένα " οὕτω μὲν ὑπὲρ 

σοῦ αἰτοῦντος λεκτέον" ἐὰν δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀντιλέγοντος τῇ ̂  
δῳρεῷ τὸν λόγον ποιώμεϑα, τὰ παρειμένα ἀποφανοῦμεν 
μείζω, πολὺ ἔλαττον τὸ πεῖσαι λέγοντες εἶναι τοῦ διὰ 

ξίφους φονεῦσαι" ἑχόντα γὰρ μᾶλλον καταϑέσθαι τὴν 15 
τυραννίδα ἢ βιασϑέντα τὸν tvpdvvov* ποιήσομεν δὲ 

ταῦτα ἑχατέρωϑεν, ὡς εἶπον, xara σύγχρισιν, ix παρα- 220 
ϑέσεως ἑκάτερα ἀντεξετάζοντες καὶ ὑποδεικνύντες τόδε TL 
τούτου μεῖζον" τοῦτο γὰρ τοῦ πρός τι ἴδιον, τὸ íxartQG 

ἀντεξετάσαι παραλληλα' δεῖ μέντοι τοῦ πιϑανοῦ καὶ προσ" 30 
ἐχοὺῦς στοχαζομένους τοῦτο ποιεῖν" πανταχοῦ μέντοι τὰ 
σφόδρα μείξω οὐ παραληψόμεϑα εἰς ἀντεξέτασιν τοῖς 
μιχροῖς καὶ πολὺ εὐτελεστάτοις, ἵνα μὴ ληρεῖν δόξωμεν, 
ἀλλ᾽ or ὧν, φησὶν, ἐϑελήσωμεν 13 πρὸς τὰ πολὺ μείζω 
τὰ φαυλότερα παραβαλεῖν 14, ἵνα μὴ ἀπίϑανοι δόξωμεν, 35 
δεῖ πρῶτον εἰς ἴσον αὐτὰς ἀγαγεῖν" ἀρχοῦσα γάρ ἐστιν 
αὔξησις ἡ τοῖς ταπεινοῖς τὸ ἴσον πρὸς τὰ ἄγαν ὑπερέ- 
χοντα χαριζομένη" ἐὰν δὲ δυνατὸν ἢ δεικνύναν ὅτι xai 

μείζω ἐστὶ. τὰ φαῦλα, ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν φιάλην ἐκ τοῦ 

ἡρῴου 1" χλέψαντος, δύναται γὰρ καὶ ὁ κατήγορος βια- 50 

ζόμενος εἰπεῖν, οἱ μὲν ϑεοὶ δύνανται δίκην παρὰ τῶν ἷε- 

15 Ald. ἐιϑελήσωμεν.,͵ $14 Ald. et Par. παραβαλλεῖν. 18 

Ald. ἱφώον. mE 
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ροσύλων λαβεῖν, ol δὲ ἥρωες τῆς τῶν δικαστῶν ἐπιχου- 
ρίας δέονται, πειρασόμεϑα δὲ καϑόλου ἀπὸ τῶν ἴσων 1) 
ἐλαττόνων μὲν, οὐ πολλὴν δὲ τὴν παραλλαγὴν. ἐχόντων 

τὰς συστάσεις αὐτῶν ποιεῖσϑαι" καὶ πρὸς. τούτοις Éfti— 

δ σημήνασϑαι δεῖ, ὅπου ἄνισος ἡ ἀντεξέτασις δοχεῖ, ἵνα 

μὴ παρὰ τοῖς ἀχούουσιν ἀπίϑανος ἡ σύγχρισις ὑπολει- 

gon ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης τὰς Θεμιστοχλέους λέξεις 

οὔσας λαμπρὰς πρὸς τὰς Κόνωνος ἀντεξετάζων, καὶ βου- 

λόμενος τὰς Κόνωνος μείζους ποιῆσαι διὰ τὸ πιϑανὸν 
40 πρὸς τοὺς ἀκροωμένους ἐπεσημήνατο προκατειληφέναε 

τὴν Θεμιστοχλέους δόξαν" qp τοίνυν ἐγὼ καὶ πρὸς 
Διὸς καὶ ϑεῶν μηδεὶς ᾳϑόνῳ τὸ μέλλον ἀκούσει" ἀλλὰ 
ταἀληϑὲς σχοπείτω" ὅσῳ τὸ φανερῶς τοῦ λάϑρα χρεῖττόν 
ἐστιν; τοσούτῳ Κόνωνος τὰ τείχη τῶν Θεμιστοκλέους * 

4δταῦτα δὲ ἢ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποχειμένων πραγμάτων λη- 

ψόμεϑᾳ ἢ ἐκ παραδειγμάτων, ἐὰν ἀπίϑανα εἴη τὰ πρα- 

γματα, ὃ πεποίηχεν ὁ Τημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου" 
φάσχων γὰρ μὴ ὕβριν εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀλλὰ δημό- 
Giov ἀδίχημα, ἐδὼν δὲ ὅτε ἀπίϑανον ἔσται xoi λίαν ἄτο- 

30 πὸν τὴν εἰς αὐτὸν γεγενημένην ὕβριν, εἰ ἀντεξετάξει τοῖς 
δημασίοις ἐγκλήμασι xoi λόγου μείζονα εἶναι τοῦ προ- 
δοῦναι τὰς ναῦς τῆς πόλεως, ὄνομα μὲν ἔϑετο τῷ ἐγχλή- 

ματι" ὅτι 17 δημόσιον ἀπὸ τοῦ διαφόρου, ὅτε λειτουρ- 

* γοῦντα τῷ ϑεῷ καὶ χορηγὸν ὕβρισεν οὐχ ἰδιώτην" τὴν 
25 δὲ σύγχρισιν οὐκ ἐτι πρὸς τὰ δημόσια πεποίηται, πρὸς 

τὰ ὅμοια δὲ καὶ προσεχῆ" σφόδρα γὰρ αὖξητικὴ ἡ τοι- 
αὕτη ἐξέτασις, ὅτ᾽ ἂν τοὺς ὁμοίους μὲν κατὰ τὸ ὄνομα, 
ἐπὶ μιχροτέροις δὲ ἐγκαλουμένους τιμωρίας τυχόντας ἀ- 
ποδείξωμεν" καϑόλου γὰρ τὰς συγκρίσεις ἀσφαλῶς ποι- 

80 εἶσϑαι yo, μήτε πρὸς ἀπίϑανον᾽ μήτε πρὸς τὰ λίαν 
ἐλάττω, διὰ τὸ ἄδοξον, ἵνα μὴ εἰς εὐτέλειαν τὸ ἐξεταζό- 

: μένον 

16 Ald. ἔτι: 
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ζόμενον καταστήσωμεν 17 πρᾶγμα" ὃ φοβηϑεὶς ὃ Δημο- 
PUT τὸ χατὰ Εὐαίωνα ηἴξησε πρῶτον ἐν τῷ πηλίχῳ 
λόγῳ" αὐδὲ γάρ αὖ τοῦτο ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ γεγενη- 
μένου πώποτε οὐδενὸς ἐκ τῶν τοιούτων, νῦν αἴρω τὸ 
πρᾶγμα καὶ φοβερὸν ποιῶ. ἔπειτα ἐπὶ τὸ πρὸς τι μετ- 5 

ελϑὼν ἔκ τῶν παραδειγμάτων, τῆς αὐξήσεως τὴν πίστιν 

παρέσχετο λέγων, ἴσασιν Εὐαίωνα πολλοὶ τὸν “Ζεωδά- 
μαντος ἀδελφὸν ἀποχτείναντα Βοιωτὸν διὰ πληγὴν μίαν" 
οὐ γὰρ ἡ πληγὴ παρέστησε τὴν ὀργὴν, ἀλλ᾽ ἡ ἀτιμία" ^ 
οὐδὲ τὸ τύπτεσθαι τοὺς ἐλευϑέρους δεινὸν, καίπερ ὃν δει-- 40 

νὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ᾽ ὕβρει" εἶτα τὴν σύγκχρισιν ἐπήγαγε" 
σχέψασϑε δὲ πρὸς Διὸς καὶ ϑεῶν, ὅσῳ πλείονα ὀργὴν 
ἐμοὶ προσῆκε γενέσθαι, ἢ «Ote ἐκείνῳ τῷ Evaievi τῷ 
«ov Βοιωτὸν ἀποχτείναντι" xol σχόπει, πῶς ἀπὸ τῶν τό- 

πων πάντων, οἷς ἐν τῇ πηλιχότητι Κεχρήμεϑα, χατεσχεύ- 45 
agev εἰπών" ὃ μὲν γὰρ ὑπὸ γνωρίμου καὶ τούτου με- 
θύοντος ἐναντίον ἐξ ἢ ἑπτὰ ἀνθρώπων ἐπλήγη xal τού- 
των γνωρίμων, καὶ εἰς οἰχίαν ἐλθὼν, οὐ δημοσίᾳ" ἐγὼ 
δὲ ὑπ᾽ ἐχϑροῦ νήφοντος ἕωϑεν 1? ὕβρει καὶ οὐχ οἴνῳ" 
ἔτε δὲ τὸ ἕωϑεν ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, καὶ πολλῶν ἐναντίον 20 

xci ξένων xol πολιτῶν ὑβροιζόμην" καὶ ἐν ἱερῷ ἀπὸ τοῦ 

τόπου" ὅλως δὲ ὕτ᾽ ἂν ὑπάρχῃ τι βοηϑοῦν ἀπὸ τῶν 
παραδειγμάτων, χρησόμεϑα᾽ εἰ δέ τι λυποῦν, ὁ μὲν ἀν- 922} 

τίδικος ὡς βοηϑοῦντι χρήσεται, ὅτε xol ἤδη γεγονότος 
τοιούτου τινὸς οὐ τηλικαύτης ὀργῆς ὁ ποιήσας ἠξίωται" ὃς 

ἡμᾶς δὲ λύειν καὶ ἀπολογεῖσθαι χρὴ, τὰς αἰτίας παρ- 

ἐχομένους, δι ἃς τὸ γεγονὸς οὐχ ὅμοιον τῷ ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἐγκαλουμένῳ᾽ καϑάπερ ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ αὑτῷ λόγῳ 

π- πεποίηκε τὰ περὶ τὸν πρόεδρον καὶ τὸν νομοϑέτην" ἄγε- 

λὼν παράδειγμα διὰ τοῦ λέγειν " ἔτι τοίνυν οὐδὲ ὁμοί- 49 

αν οὖσαν τούτῳ κἀχείνοις συγγνώμην εὑρήσετε᾽ πρῶτον 

17 Ald. καταστήσομεν. 18 Ald. h. 1. et paullo post 

ἔσωθεν. 
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μὲν γὰρ δ᾽ τὸν ϑεσμοϑέτην πατάξας τρεῖς εἶχε προφά- 

σεις, μέϑην, ἄγνοιαν, ἔρωτα, διὰ τὸ σχότους χαὶ νυ» 

χτὸς τὸ πρᾶγμα γενέσϑαι" ἱστέον δὲ, ὅτι ἡ παρὰ τὸ 

. ἐναντίον σύγχρισις ἐκ μόνης ἐστὶ τῆς τοῦ προσώπου 

$ ποιότητος" συμπλέχεται δὲ xoi τοῦτο τοῖς ἀπὸ τοῦ πο- 

σοῦ" οὐ γὰρ ἁπλῶς ζητοῦμεν τὸ ποσὸν, ἀλλὰ τὴν μὲν 

ἀρχὴν ἐκ τοῦ ποσοῦ λαμβάνομεν, τὰς δὲ παρ᾽ αὐτῶν 
κατασχευὰς ἐκ τῆς ποιότητος αὑτῶν ἐχφέρομεν" ἢ ἔλατ- 

τον ἢ) (OOV , ὅϑεν καὶ ξητοῦσί τινες, OTi, εἰ ἀπὸ TOU ἴσου 
40 ἐστὶ τὸ πρός τι, τί διαφέρει τοῦ συλλογισμοῦ, ἐπειδὴ 

xai αὐτὸς εἰς τὸ ἴσον ἄγει" λέγομεν δὲ, ὅτε ὅτε εὑρίσ- 

xerce τὸ πρός τι ἀπὸ τοῦ ἴσου, σιωπῶμεν τὸν συλλο- 
γισμόν, εἰ μὴ ἄρα δυνάμεϑα αὐτὸν μεϑόδῳ τινὶ εἰσα- 
γαγεῖν" δεῖ δὲ ἐν ταῖς συγχρίσεσιν καὶ σφοδρότητος καὶ 

15 ἀχμῆς τῷ λόγῳ, ὥσπερ καὶ ὃ “ημοσϑένης ἐποίησε" πολ- 

λὰ γὰρ ποιήσειεν ὃ τύπτων, ὧν ἔνια ὁ παϑὼν οὐδ᾽ 
ἀπαγγεῖλαι, δύναται ἑτέρῳ, τῷ “σχήματι, τῷ βλέμματι, 
τῇ φωνῇ ὅτ᾽ ἂν ὡς ὑβρίζων, τ᾽ ἂν κονδύλοις, Ot ἂν 

ὡς ἐχϑρὸς ὧν" or ἂν ὡς 15 ἐπὶ κόῤῥης" ταῦτα κινεῖ, 

40 ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους ἀήϑεις ὄντας τοῦ προπη- 

λαχίζεσϑαι" ἰστέον δὲ, ὅτι ἕνίοτε ἐχλείπειν τὸ πρὸς τι, 

ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ χενοτάφιον ὁρύξαντος" ov γὰρ ἐγχωρεῖ 
λέγειν, ὅτι τοῦ συλῆσαι 35 — — — — τὸν νεχρὸν χεῖς- 
ρον τὸ ἀναχωρεῖν μηδὲν μετὰ τὴν διορυγὴν ὑφελίμενον" 

25 οὐδὲ ὁ πένης δύναται λέγειν, ὅτε μείζων τοῦ ix τῶν πλη- 
y ὧν. αἰκισμοῦ j^ τῶν χειρῶν ἐπανάτασις, καὶ ἐν, τῷ 

κατὰ Μειδίου οὐχ εἰκὸς ὡς εἴπωμεν λέγειν, οτι μεῖζον 

τοῦ προδοῦναι ναὺς τὸ παρὸν ἀδίκημα" ὥσπερ οὖν ἐπὶ 

τῶν κατὰ αἴτησιν ὅρων συχκρίνομεν χατὰ τὰ εἰρημέ- 

s0 ya, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ xplow κατὰ 

τὰ ἐνδεχόμενα" πρὸς τούτοις τινές φασιν, ὅτι στοχα- 
στιχὸν ἄλλο κεφάλαιον εὑρίσκεται ἐνταῦϑα ἐχ τοῦ πρός 

49 ὡς Par. om. 20 Ald, συλη sq. lacuna, ΔἜ4 Ald. ἢ. 
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τι λαμβάνον τὴν ἀρχήν" ζητούντων γὰρ ἡμῶν, πότερον ’ 
μεῖον τὸ πεῖσαι τύραννον ἢ φονεῦσαι, στοχαστιχὸν ἐν- ' 
τεῦϑεν ἐμπίπτει ζήτημα ἐκ τῆς τοῦ ἀντιλέγοντος μειώ- 
σεως" ἐλαττοῦν γὰρ βουλόμενος τὸ πεπραγμένον ἀπο- 
φαίνει, ὅτι xoi αὖϑις τυραννήσει" παρέχονται δὲ καὶ ὅ 
ἄλλο ζήτημα ὅμοιον. Βυζάντιοι, φασὶν, ὑπὸ Φιλίππου 
πολιορχούμενοι, προὔύϑεσαν γέρας τοῖς τὴν πολιορχίαν 

λύουσιν, ἐξεστράτευσαν δι᾽ αὐτοὺς “ϑηναῖοι, μαϑὼν 

Φίλιππος ἀνεχώρησε, χαὶ αἰτοῦσι τὸ γέρας ᾿4ϑηναῖοι τὸ 
μὴ νενικῆσϑαι ?? τὸν Φίλιππον, ἀλλ᾽ ἑχουσίως ἀναχε- 10 
χωρηχέναι" καιρὸν, φασὶν, ἔχουσι λέγειν, ὅτι ἀτελὴς 7j 
χάρις" ἴσως γὰρ αὖϑις xaO ἡμῶν ἐπιστρατεύσεται Φι- 
λιππος" ἀλλὰ ταῦτα μὲν πιϑανά" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι 

ἢ ἐργασία τοῦ πρός τι διὰ τῶν νοημάτων γίνεται" καὶ 
ovx ἔστιν ἄλλου χεφαλαίου προσϑήχη, ἀλλὰ ἀπειρόχαλοί 15 
&Ot οἱ ταῦτα λέγοντες. 

*H δὲ ἀντίϑεσις ἐνταῦϑα μὲν oUx ἐμπέπτωκεν, ἐπὶ δὲ ἄλλων εὗὑρίσ- 

κξται ξητημάτων πολλώκις " οἷον εὐνοῦχόν τις εὑρῶν" “ἐπὶ τῇ γυναικὶ 

ὡς μοιχὺν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει" μετὰ γὰρ τὸ τίς ὃ μοιχὸς 
ζήτημα διὰ τῶν προειρημένων περανϑὲν ἀντεγκαλεῖ ὡς ἀξίῳ πα- 20 

ϑεῖν ἃ πέπονθε" τούτῳ δὲ ἕπεται ἀναγκαίως ἧ μετάληψις, ἣ τις 

ἐστὴν, ὅτι κρίνειν ἔδει καὶ κατηγορεῖν" μεταλήψεως δὲ εὑρεϑείσης, * 

πάντως τις ἔσται καὶ ἀντίληψις, ὅτι ἐξῆν. 

Συριανοῦ, Σωπάτρου καὶ Μαρχελλίνου.- 
Ἔν τοῖς ὁριχοῖς προβλήμασιν ἔστ᾽ ors ἐμπίπτουσιν ἀν- 25 
τιϑέσεις, ἀντιϑετιχαὶ τὸ καὶ μεταληπτιχαὶ, ὁριστικαί TS 
χαὶ στοχαστικαί" λύονται δὲ αἱ μὲν ἀντιϑετικαὶ μεταλή- 
we, αἱ δὲ μεταληπτειχαὶ ἀντιλήψει, αἱ δὲ ὁρικαὶ ἀνϑο- 222 
ρισμῷ καὶ συλλογισμῷ" αἱ δὲ στοχαστιχαὶ βουλήσει xoi 
δυνάμει" οὐκ ἐν ἅπασι δὲ, ὡς ἔφαμεν, τοῖς ὁρικοῖς 80 
προβλήμασιν αἱ ἔξωϑεν ἀντιϑέσεις ἐμπίπτουσιν, ἀλλὲ 

22 Ald. νενικεῖσϑαι, ' 4 Ald, εὑρεϑήσεις. 

34.. 
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τῶν ὅρων ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ὄντων ἢ κατὰ πρόσωπον, 
ἢ κατὰ τόπον" xat. ἐνέργειαν μὲν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὰ ἰδιω- 
τιχὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελομένου xal χρινομένου ἱερο-- 
συλίας" κατὰ πρόσωπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνοῦχον ὡς μοι- 

5 yov ἀνελόντος" κατὰ τόπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ χενοτά- 

φιον διορύξαντορ" ἐπὶ μόνων τῶν χατ᾽ ἐνέργειαν καὶ χα- 
τὰ πρόσωπον ὄντων δὁρικῶν προβλημάτων, ἔξωϑεν χι- 

ψοῦνται ἀντιϑέσεις, ὥσπερ ἐπί τε τοῦ ἱεροσύλου συγ- 

γνωμονιχὸν, ὡς ἔφαμεν, xol αὖϑις ἐπὶ τοῦ εὐνούχου 

40 συγγνωμονικὸν, ἔρωτα μόνης ὕψεως αἰτιωμένου" xal ἐπὶ 
τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινομένου πλουσίου ? ἀντιληπτικὴ, 
λέγοντος, ὡς ἔξεστιν ὅπως ἄν τις βούλοιτο κινεῖν τὼ 

χεῖρε, ἢ ὅτε φοβῆσαι βουλόμενος, ἵνα μὴ ὑπὲρ τοῦ δή- 
μου λέγοντι καὶ πολιτευομένῳ καὶ τὰ βέλτιστα λέγοντι 

15 συνεχῶς ἐναντιοῦται" παίειν δὲ συνεχῶς εἴργουσιν oi 
νόμον" ἃς 6 χατήγορος ἁπάσας λύσει μεταλήψει" λυτι-- 
xy γὰρ πασῶν τῶν δικαιολογιχῶν μετάληψις" ἀντιϑέσεις 
μὲν καλεῖ τὰς ἀντιϑετιχὰς, τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετά- 
στασιν, τὸ ἀντέγχλημα, τὴν συγγνώμην" ἀεὶ δὲ, φησὶν, 

20 ovx ἐμπίπτει" πότε οὖν ἐμπίπτει φαμέν" τῶν ὅρων τῶν 

μὲν κατὰ χρίσιν ὕντων, τῶν δὲ κατὰ αἴτησιν, ἐν μόνοις 

τοῖς κατὰ κρίσιν ἐμπίπτει" ἐπειδὴ γὰρ ἴδιον ἀντιϑέσεως 
τὸ τῷ ἀδικήματι φανερῶς ἀντιτιϑέναι αἰτίαν εὔλογον, 

διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῷ κατὰ κρίσιν ἔχει χώραν; ἐν δὲ τῷ 
J »» » 2 3. 5» 1 

45 χατὰ αἴτησιν οὐ" ἐπειδὴ εὐεργέτημα, οὐχ ἀδίκημα τὸ γ8-- 

»όμενον" ἄλλοι δὲ καιρὸν τῆς ἀντιϑέσεως ἐν ὅρῳ τοῦ- 
τὸν φασιν" οἱ ὅροι, οἱ μὲν ἐξ εὐϑείας ἔχουσι τὴν ξή- 

τησιν, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ὀρύξαντος τὸ χενοτάφιον xoi χρι- 
γομένου τυμβωρυχίας" ἐνταῦϑα γὰρ ἐξ εὐθείας ἡ ζήτη- 

50 Gig" κρίνεται γὰρ τυμβωρυχίας, καὶ τὸ ζήτημά ἐστιν, εἰ 
τυμβωρύχος" " οἱ δ᾽ οὐκ ἐξ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερα ἢ 

N J 

2 Ald. πλησίου, ὃ Ald. 5 τυμβορύχος. et paullo ante 
τυμβορυχία. ' 
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ζήτησις χωρεῖ , δι᾽ ὧν τὸ κρινόμενον χαταλὰμβάνεται" 
ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀνελόντος xal χρινομένου φό- 

γου" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν χρινόμενον ὁ φόνος ἐστί" ζη- 

τεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς 0 εὐνοῦχος " ὅϑεν καὶ τὸ εἶναι ἀνδρο- 

φόνον χατασχευάζεται τὸν ἀνελόντα τὸν εὐνοῦχον ἐπὶ δ 
τούτῳ οὖν, ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἔστιν ἐξ εὐθείας ἡ χρίσις, ἐμ- 
πίπτει ἡ ἀντίϑεσις. ἐφ᾽ ὧν xal τὰ τῆς τάξεως ἄντέ- 
ατραπται" διὸ καὶ ὁ τεχνικὸς βουλόμενος ἡμᾶς τὸν χαι- 
᾿ρὸν τῆς ἀντιϑέσεως διδάξαι, τὸν φιλόσοφον ἐάσας, ἐν ᾧ 
ἀπέλιπεν ἡ ἀντίϑεσις, τίϑησε τὸν εὐνοῦχον" ἐν τούτῳ 10 
γὰρ τῷ ζητήματε μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος ζήτησιν ἤδη 
τοῦ διώκοντος διὰ τῶν εἰρημένων χεφαλαίων ἐγαλήμοι 

κατασχευάσοντος ἐπὶ τὴν ἀντίϑεσιν ὃ φεύγων ὁ τὸν « 

εὐνοῦχον ἀποκτείνὰς ἐμπέπτωκεν * ἔστι δὲ ἢ ἀντίϑεσις 
ἐνταῦϑα ἀντεγχληματιχὴ, ὅτε ἄξιος ἦν ὧν πέπονθεν 15 
ἐπιχειρήσας καταισχῦναι τὸν δυνατὸν αὐτῷ τρόπῳ" πρὸς 
ἣν ἀναγχαίως ὃ ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου ἀπολογούμενος, τουτ- 
ἐστιν ὁ χατή γορος, μεταληπτικῶς ἁπαντήσεται λέγων» 
ὅτι χρίνειν ἔδεε, οὐχ ἀποχτείνειν, πᾶσα μὲν γὰρ avti- 

ϑεσις μεταλήψει λ ὕεται ** ἴδιον δὲ μεταλήψεως τὸ τὸν 30 - 

τρόπον τοῦ γενομένου μέμφεσθαι καὶ λέγειν, ὅτι οὐ 
τοῦτον τὸν τρόπον ἐχρὴν τιμωρεῖσϑαι" οὐ φονεύειν ἐ- 
χρῆν, ἀλλὰ κρίνειν" μεταλήψεως γὰρ οὔσης ἀναγχαίως 
ἔπεται ἀντίληψις" μετάληψις γὰρ ἀντιλήψει λύεται, ἐν- 

αντίας οὔσης τῆς, μεταληψεως" ἐρεῖ τοίνυν ὃ φεύγων 26 

πρὸς τὴν μετάληψιν ἀγωνιζόμενος, ὅτι ἐξὴν μοι ἄγαι- 

Q5i»" xol ὃ νόμος ἐδίδου τὴν ἄδειαν" ἔχουσι δέ τι καὶ 

ααράδοξον οἱ τοιοῦτοι ὅροι , ἐν οἷς προηγουμένως. ἑτέρα 

γίνεταε ζήτησις" ὃ γὰρ φεύγων ἐν τοῖς τοιούτοις xcrij- 
yopog γίνεται, καὶ ὁ φεύγων γίνεται διώχων, καὶ ὃ διώ- 50 
xov φεύγων" ὅϑεν ὃ " μὲν φεύγων τὰ πεπραγμένα προ- 
βάλλεται λέγων" εἰσῆλθεν εἰς τὴν οὐκέαν xoi συγκατ- 

N ts 4 Ald. λέγεται. 5 ὃ Ald, om. 
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εχλίνετο τῷ γυναίῳ καὶ τὰς ϑεραπαινίδαρ διέφϑειρεν". 

223 ταῦτα δὲ ᾿ἀληϑὴς τῆς μοιχείας $ ἐστὶν ἔλεγχος" ὁ δὲ 

διώκων ὑπὲρ TOU εὐνούχου ἀπολογούμενος. εἰχύτως τὰ 

παρειμένα προβάλλεται, ὅτι οὐκ ἔστι μοιχός" πῶς γὰρ 

5 ἂν εὐνοῦχος pote ειεν, ὃ μὴ χρῆσϑαι δυνάμενος, μη- 

δὲ τὸ γένος ἀμφὶ λον τῇ συνουσίᾳ ποιῶν; πρὸς ἃ τῷ 

- συλλογισαῷ ὁ διώκων χρήσεται, μηδὲν διαφέρειν 7 λέγων 

πρὸς τὸ εἶναι αὐτὸν μοιχὸν εἴτε δυνατὸς ̓ χρήσασϑαι εἴτε 

μή" τὴν γὰρ προαίρεσιν ἐξετάξειν δεῖ" εἶτα ἡ γνώμη τοῦ 

40 νομοϑέτου χοινὴ ἐστιν" 0 μὲν γὰρ διώχων ἐρεῖ, ὅτι καὶ 

, ὁ νομοϑέτης μοιχὸν οἶδε τὸν τῇ πῴοαιρέσει τὰ τῶν ὃ 

μοιχῶν ἐπιτηδεύοντα " ὁ δὲ φεύγων, ὅτι QUX οἶδεν ὁ vo- 

μοϑέτης μοιχὸν, εἰ μὴ τὸν χράμενον τελείως" 5 εἶτα αὖ- 

᾿ ξήσαντος αὐτοῦ τὸν φόνον διὰ τῆς πηλιχότητος χαὶ τοῦ 

45 πρός τι ὃ φεύγων ὑπὲρ τοῦ φόνου λύων τὴν αὔξησιν, 

εἰσάγει τὴν ἀντίϑεσιν ἀντεγχληματικὴν, ἄξιον εἶναι λέ- 

γων αὐτὸν τῆς τοιαύτης τιμωρίας" λύει ὁ ἀντιλέγων τῇ 

μεταλήψει" ἔστι καὶ ἄλλο παράδειγμα τῆς αὐτῆς v- 

Aet οἷον νόμος τὸν ἄπολιν μὴ 1o ἀγωνίζεσθαι" μετὰ 

20 τὰ ἐν “Ξελαμῖνι ᾿4ϑηναῖος ἀνὴυ ἀπεγράψατο εἰς λύμ- 

πια καὶ κωλύεται' κἀνταῦϑα γὰρ κατηγόρου τάξιν ἔχει 

ὃ κωλύων, διὸ αὑτὸς χέχρηται τοῖς πεπραγμένοις" οἷον 

ἔφυγες τὴν πόλιν, ἄπολις si ὃ ἀϑλητὴς" οὐχ εἰμὶ ἄπο- 

λις, οὐ γὰρ διωκόμενος ἔφυγον" 0 ἀνϑορισμὸς παρὰ τοῦ 

45 κωλύοντος, ὕτι πᾶς 0 μὴ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν οἰκῶν ἄπολις" 

ὁ φεύγων, οὐχὶ, ἀλλ᾽ ὁ πρὸς ἀνάγκην φυγαδευϑ εὶς" ó συλ- 

λογισμὸς ἐκ τοῦ αὐτοῦ" ὅτι οὐδὲν διαφέρει, εἴτε ἑχὼν 
εἴτε ἄχων κατέλιπες τὴν πόλιν" ἡ ,ωγνώμη τοῦ νομο- 

ϑέτου χοινή" δύναται δέ τις βιαίως ** xol οὐχ aÀg-. 

30 ϑῶς χρώμενον τὸν χατήγορον δεῖξαι τοῖς πεπραγμένοις 

6 Ald, μοιχίας. 7 Ald. διαφέρειν. 8 Ald. κατὰ τὸν 

μοῖχόν. 4Σ9 Ald. Par. τελείας. recepi emendationem Dorvillii 

ad Charit. p. 487. 10 μὴ Ald. om. 11 Ald. τις aico, 
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χρώμενος" τὸ μὲν γὰρ ζητούμενόν ἐστιν ὃ φόνος" οὗτος 
“δὲ παρὰ τοῦ χρινομένου πέπραχταρ᾽ ὃ δὲ φεύγων ἀντι- 
τίϑησι τὴν μοιχείαν 13." τοῦτο δὲ τὸ τῆς μοιχείας ἔγκλης- 

μα ἀμφιβαλλεται" τὸ δὲ ἀμφιβαλλόμενον τρόπον τίνα 

ἐπέπραχτο" δῆλον οὖν, ὡς τῶν παρειμένων ἐστὶ xoi σώ- 5 
ζεται κἀν τούτοις ἡ τάξις" καὶ οὕτω μὲν ὁ τεχνικός" ζη- 
τητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν , δὲ πᾶσα ἀντίϑεσις μετα- 

λήψει" λύεται, ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ὁ Δημοσθένης τάξας 
τὴν ἀντίϑεσιν οὐχ ἐπήγαγε τὴν μετάληψιν, ἀλλ᾽ ὁρι- 

κῶς ἀπήντησεν" εἰπὼν γὰρ, τί λοιπὸν ἢ συγγνώμην αὖ- 0 
τῷ νεῖμαι δι’ ὀργὴν ἁμαρτήσαντι, ἐπήνεγκεν ὀῤγιζόμε- 
γος" vi ἴδιον ὑργιζομένου, καὶ τὶ ἴδιον ἐξεπίτηδες ὑβροί- 
ζοντος" εἰπὼν, ὅτε ὑργιξομένου μέν ἐστι τὸ παραυτίκα 
τι δεινὸν τὸν λελυπηχότα ποιεῖν" ὑβρίζοντος δὲ τὸ Ó 
ἔγϑραν xal ἐκ πολλοῦ χρόνον τοῦτο ποιεῖν" ἡ μὲν οὖν 48 
ἀντίϑεσίς ἐστιν ἐκείνη ὀργῆς ἰδία, ἡ δὲ λύσις" ἀλλ᾽ ἣν 
μὲν ἂν τις ἄφνω τὸν λογισμὸν φϑάσας ποιῆσαι, δι᾿ 0g- 
γήν μὲ ἕνε φησὶ πεποιηχέναε, οὐκοῦν οὐχ ἔστι χατὰ με- 
τάληψιν" ἀρ᾽ οὖν ὁ τεχνικὸς ἐσφάλη. λέγων, ὅτι πάντως 

i 

xoi ἀναγκαίως ἡ μετάληψις ἕπεται" λέγομεν', 1. ὅτι οὐχ 20 
ἥμαρτεν ὃ τεχνικὸς" δύο γὰρ λέγει τρόπους τῆς μεταλή- 

ψεως, ἔνστασιν, ἀντιπαράστασιν" 14 ὧν ἡ μὲν ἔνστασις 

βίαιόν τί ἐστι χαὶ ἃ ἀντιχρὺς ἐχόμενον, ἡ δὲ ἀντιπαράστα- 

σις κατασχευάξει, ὅτι καὶ ἀληϑὲς, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω προσ- 

qxev* ἔστιν οὖν κατὰ ἔνστασιν ἡ ὑπὸ Δημοσϑένους ὄρι- 25 
χῶς εἰρημένη λύσις" τὴν τέχνην χανταῦϑα ἐφύλαξε" τῇ 

γὰρ ἐνστάσεε κέχρηται ὅλως ἐχβάλλων 15 τὸ μὴ δι᾿ ὁρ- 
γὴν αὑτὸν ἡμαρτηχέναι" ovx ἔστε δὲ ὁριχὸν, ὡς τινές 
φασιν" ἄτοπον γὰρ οὐδὲν, εἰ διττόν 16 ἐστι τὸ τῆς με- 
ταλήψεως, 7 TQ xarà ἔνστασιν γρήσασϑαι τὸν ῥήτο- 

12 Ald. μοιχίαν. 13 Ald. λέγωμεν, ὅτι oUy ἢ | «p δ' 

rexv. 14 Ald. ἀντιπαράστασι. 45 Ald. ἐχβάλ sequente la- 

cuna. 16 Ald. εἰδητον. 17. Ald. μεταλύψεως. 

N 
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ρα βίᾳ καὶ δυνάμει τῇ συνήϑει χρώμενον" εἰ μὲν οὖν 
χαὶ ἡμεῖς δυνησόμεϑα τῇ βίᾳ χρήσασϑαι, “μιμησόμεϑα 

τὸν ῥήτορα τὴ βίᾳ μόνῃ χρησάμενοι" εἰ δὲ μὴ, ἀντιπα- 

ράστασιν εἰσάξομεν" οἷον εὐνοῦχον τις εὑρών" τοῦτο τὸ 
5 παράδειγμά. τινες ἀντιλήψεως εἰρήκασι, λέγοντες, ὅτι 
ἔφη 15 ὡς μοιχὸν ἀνελεῖν" ἀλλὰ φαμὲν, ὡς ἐν τῇ ἀντι- 
λήψει ὁμολογούμενον. καὶ τέλειον εἶναι δεῖ τὸ ἀδίκημα" 
ἐνταῦϑα δὲ ἀτελὲς καὶ οὐδαμῶς ὁμολογούμενον" ἄλλοε 
ἀντέγκχλημα φασιν αὐτὸ, ἐγκαλέσει γὰρ ὡς ἣν τοῦτο nu- 

90A ϑεῖν, οὐδὲ οὗτοι χαλῶς᾽ τὸ γὰρ ἀντέγκλημα ὡρισμένην 
ἔχει τὴν τιμωρίαν ἐκ τῆς τοῦ δράσαντος προαιρέσεως" 
τοῦτο ix τοῦ νόμον ἔχει τὸ ἐπιτίμιον" διὸ καὶ πρὸς τῇ 
ἀντιλήψει μᾶλλον εἶναι δεῖ. 

*H ποιότης δὲ ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τῷ προσώπῳ λαμβάνε- 

45 ται" κἂν μὲν ἢ ὡρισμένον τὸ πρόσωπον, ἀπὸ πάντων δηλαδὴ τῶν 

ἐγκωμιαστικῶν" εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, EL 'μὲν τῶν κρινομένων εἴη, 

οἷον πατὴρ εἶ τι τῶν προειρημένων ἐν τοῖς περὶ προσώπων, τὰ πα- 

φακολουϑοῦντα σκεψάμενοι λέξομεν " εἰ δὲ ἀόριστον πάντῃ, ἀπὸ τοῦ 

νῦν πεπραγμένου στοχαᾳτικῶς ἐξετάσομεν" τίς ἣν τὸν παρελϑόντα 

40 Ζρύνον" καὶ τὶς ἔσται μετὰ ταῦτα, εἰ ἀφεϑείη, εἴϑ᾽ ἁλοίη" ἐπ᾽͵ 

ἀμφοῖν γὰρ τὴν ποιύτητα. ἐξετάζει. 

Συριανοῦ, Σωπάτρου xoà Μαρκελλίνου. 
Οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐπιλόγοις παραλαμβάνεται ἡ ποιότης, 

, εἰ καὶ ἐπιλογικὴ, ἀλλὰ πανταχοῦ τοῦ λόγου" οὐ γὰρ μι- 
45 χρὸν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου συλλαμβάνεται" ἐζή- 

τηται δὲ ὑπὸ τῆς ποιότητος᾽ Μινουχιανὸς μὲν τῶν ig! ! 
αὑτὴν ἀποφαινόμενος, ἵνα, φησὶν, διχῶς ἐξετάξηται ἡ 
ποιότης ἐν ἐπιλόγοις τε καὶ χοινῇ, νῦν μὲν ἰδίᾳ, ὕστε- 
gov δὲ χοινῇ. , Murgogavic δὲ ἄμεινον κεφαλὴν αὐτῆς 

50 εἶναι καὶ τῶν ἀγώνων μέρος τὸ χρησιμώτατον" τοῦ ὅρου 
ἐκ πεπραγμένου καὶ λείποντος ὄντος, διὰ μὲν τῶν πρώ- 

18 Ald. or, s φησὶν ὡς μοιχὸν à. 1 ἐπ᾽ Ald. om. — 
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των xéqaAewm ? τῶν ἀγωνιστικῶν συνεισάγομεν εἷς TeU- 

τὸν τὰ πεπραγμένα τοῖς παρειμένοις" διὰ δὲ τῶν ἑξῆς 
αἴξομεν ἢ μειοῦμεν τὰ παρειμένα" ἔτι 9. δὲ λειπούσης 

ἡμῖν εἰς ἔλεγχον τὴς TOU χρινομένου ποιότητος, εἰχότως 
πρὸς 4 ἀναπλήρωσιν τῆς ὅλης ἀποδείξεως παραλαμβάνε- 8 
ται ἡ ποιότης αὕτη, φυλαττομένης τῆς κοινῆς ποιότη- 

τος τοῖς ἐπιλόγοις" βέλτιον δὲ, 5 ὅτι μεταξὺ ἀγώνων καὶ 

ἐπιλόγων ἐστὶν ἡ ποιότης αὕτη" πιστουμένη μὲν τὰς τῶν 
πραγματών δείξεις διὰ τοῦ φανέντος βίου, ὁδὸς δὲ τῇ 

κοινῇ ποιότητι ὁ ἤτοι τοῖς ἐπιλόγοις γινομένη" Or ἂν 10 
γὰρ τοῦ αἰτοῦντος τὴν δωρεὰν 7 τὸ ἦϑος ἐπιδείχνυμεν, 
καὶ ὅτ᾽ ἂν ἀποφήνωμεν πολλὰ καὶ ἄλλα τῷ παρόντι ὃ 
πράγματι παραπλήσια βεβουλευμένον χαὶ διαπραξάμενον, 
ῥᾷον καὶ περὶ τοῦ παρόντος πεῖσαι δυνάμενον" καὶ τοὺ- 

γναντίον, εἰ ὃ πρὸς τὴν δωρεὰν ἐνιστάμενος ἀποδεῖξαι 15: 
δύναιτο ? μηδὲν τοιοῖτον πρότερον μήτε βουλευσάμενον 
μήτε πράξαντα, ἔσται πιϑανώτερος καὶ τὸ παρὸν δια- 
σύρειν ἐπιχειρῶν" xol πάλιν ἐπὶ τῶν κατὰ κρίσιν" ὅτ᾽ 
ἂν ἐξετάζωμεν τοῦ ἱεροσύλον τὸν βίον, χαὶ τῶν ἤδη yt- 
γεμημένων αὐτῷ πολλὰ παραπλήσια πεπραγμένα ἐπιδει- 

κνύειν ἔχωμεν, καὶ ἀπὸ τῆς ἡλιχίας πολλὰ καὶ δεινὰ τε- 

τολμηχὼς φαίνοιτο, οὐδεὶς ὡς ἰδιωτικὰ χλέψαντος ἀνέ- 

ξεται" dx γὰρ τῶν ἐναντίων σύστασιν ἂν λάβοι, 0r ἂν 
μηδὲν αὐτῷ φαῦλον πεπραγμένον ἔχωμεν *? ἐπιδειχνύ- 
γαι" -χἀχεῖνο δὲ συστήσομεν τὸ ἀτελὲς ἐπὶ τῶν κατὰ αἷἴ- 
τησιν ἀπὸ τοῦ προάγοντος βίου" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ φιλο- 

25 

2 Ald. xe τῶν. — 8$ Ald. ἔτι πούσης. Par. ad- 
dit δὲ, sed idem habet πούσης sine lacunae nota. Scyipsi λει- 

πούσης. a Ald. et Par. π' &vanigjgociw. Supplevi πρός, 
5 Ald. βέλτιον ὃ ὅτι. 6 Ald. κοινῇ zo» ^ ἤτοι. etiam 

in Par. zo: sine lacunae signo. 7 post δωρεὰν lacuna est in 

Ald. Nibil deest. . 8 Ald. παρόν. Par. xago. Scripsi παρ- 

ὄντι. — 9 Ald. δύνετο — 10 Ald, ἔχομεν. 
— 
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σόφου, ὅταν πολλὰς καὶ ἀγαϑὰς προσούσας αὐτῷ πρά- 

Buc λέγωμεν ** xol τὴν προαίρεσιν ἐξετάξωμεν τοῦ βίου, 

ὅτι ἐγκρατῶς. ἀεὶ xol χοσμύως ἐβίω" xol οὐ μόνον τοῦ 

παρόντος ἕνεχα ἄξιος τοῦ γέρως, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολ- 
δ λῶν" ἐξετάζεται δὲ ἡ ποιότης κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, 
τὸν παρεληλυϑότα καὶ ἐνεστῶτα καὶ μέλλοντα" ἐξετά- 
ζεται γὰρ, τίς O πρὸ τούτου βίος αὑτοῦ" ὁ δὲ ἐνεστὼς τὰ 
παρόντα καὶ χρινόμενα ἔχει" ὃ δὲ μέλλων ἀπὸ τούτων 
στοχαστιχῶς εἰσάγεται" γίνεται δὲ, φησὶν, ἀπὸ τῶν πα- 

10 ραχολουθϑούντων τῷ προσώπῳ * ἔστι δὲ τὰ ἐγκωμιαστικὰ 
κεφάλαια, τὸ γένος, ]' ἀγωγὴ, τὰ ἐπιτηδεύματα, at 

πράξεις " κἂν μὲν 7 ὡρισμένον τὸ πρόσωπον, ἄν, φησὶν, 

ἢ κύριον τὸ πρόσωπον, οὗ 7 ποιότης ὥρισται ἐν ταῖρ 

ἱστορίαις, τὰς κατασχευὰς καὶ ἀφορμὰς ληψόμεϑα ἀπὸ 
46 πάντων τῶν ἐγκωμιαστιχῶν, κατὰ τὸ ἐνδεχύμενον ἐπὲ 

τοῦ προσκειμένου προσώπου. εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, 
οὐ yaQ φύσει τὰ τοιαῦτα ἀόριστα, ἀλλὰ τρόπῳ τινὶ ὡς 
πρὸς τὸ κύριον' οὗ τὴν ποιότητα ἰδίαν ὡρισμένην ἔχο- 

μὲν ἐν ταῖς ἱστορίαις. ἄρινο, μένων δὲ λέγει τῶν ἐξέ- 
go ἴασιν ἐπιδεχομένων. εἰ δὲ ἀόριστον ? πάντῃ. ἀό- 

θιστα καλεῖ τὰ ποιότητος ἀμοιροῦντα" ἀναληπτέον δὲ 
τὸν λόγον" εἰ μὲν οὖν κύρια, φησὶν, εἴη καὶ τῶν ὡρι- 
σμένων, ἀπὸ γένους xol τῶν ἄλλων ἐγχωμιαστιχῶν, κα-- 
τασκχευάξομεν τὴν ποιότητα, οἷον ἐπὶ γένους. ὅτι οὐ χρή 

25 διὰ γένος αὑτὸν σώζεσθαι, οὐδὲ γὰρ γρηστὸν τὸ γένος" 
εἰ δὲ τῶν εὐπατριδῶν τις qv, οὐδ᾽ οὕτω συγχωρεῖν ἔδεε 
οὕτω τῇ τοῦ γένους λαμπρότητι χαριζομένους, ἀλλὰ τοὐ- 
ναντίον μειζόνως κολάζειν, ὅτε ix τοιούτων γεγονὼς καὶ 
τοιαῦτα ἔχοντα παραδείγματα ἑαυτὸν καὶ τὸ γένος xar- 

30 ἤσχυνεν, ὥσπερ ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πε- 
ποίηκεν, ἐν ᾧ λέγει γένους ἕνεχα νὴ Δία; καὶ τίς οὐχ 
οἷδε τὰς ἀποῤῥήτους αὐτοῦ γονάς; καὶ ἐκ παραδείγμα- 

A 

41 Ald. λέγομεν. 12 Ald. ἄλλως. 
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τος χατεσκεύασεν ἐπαγαγών" λέγεται τοίνυν ποτὲ χατὰ 
τὴν παλαιὰν ἐκείνην εὐδαιμονίαν ᾿Δλχιβιάδην γενέσϑαι" 
ᾧ σχέψασϑε τίνων ἐὐεργεσιῶν ὑπαρχουδῶν καὶ οἵων δὴ 
τότε πρὸς τὸν δῆμον, πῶς ἐχρήσαντο ὑμῶν οἱ πρόγα- 
νοι, ἐπειδὴ βδελυρὸς καὶ ὑβριστὴς Gero δεῖν εἶναι καὶ 5 
οὐχ ἀπεικάσαι Ἀειδίαν ᾿Αλχιβιάδῃ βουλόμενος, τρύτου 
μέμνηται τοῦ λόγου" οὐχ οὕτως εἰμὶ ἄφρων οὐδ᾽ ἀπό- 

πληχτος, ἄλλ᾽ ἵν᾿ εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, ὅτι OU- 
δέν ἐστιν, oU γένος, ov πλοῦτος, οὐ δύναμις, O τοῖς 
πολλοῖς ὑμῶν, ἂν ὕβρις προσῇ, προσήκει φέρειν" δεῖ δὲ 10 
ἐπὶ τῶν χυρίων τὴν ἐξέτασιν ποιοῦντας, μὴ ἀπὸ τοῦ γέ- 

γους, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀληϑῶς ἐγκωμίων, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν πράξεων ἄρχεσϑαι, ὃ ἐστι πρόσφορον 13} τῷ ὑπο- 
κειμένῳ ἐγκλήματι" ὅτ᾽ ἂν διὰ τῶν πράξεων ἀποδείξω.- 
μὲν, ὅτι ἀκόλουϑά ἐστι ταῦτα ἐχείνοις, τότε γώραν ἕξει 4g - 
καὶ ἡ περὶ τὸ γένος ξητησιβ᾽ καὶ μετὰ τὸ γένος πάλιν " ΄ 
ἐπὶ τὰς πράξεις ἥξομεν" τὰς μὲν γρηστὰς, εἴ τινες καὶ 
ὑπεῖεν, ἀποσιωπῶντες ἢ διαβάλλοντες, ὡς τὴν τῆς τριη- 

ραρχίας ἐπίδοσιν Μειδίου Δημοσϑένης ἔδρασεν, τὰς δὲ 
φαύλας ἐπεξεργαζόμενοι" οὕτω μὲν οὖν χρηστέον κατ- 20 
ηγοῤοῦντας, τοὐναντίον δὲ ἐγκωμιάζοντας. Et δὲ ἂλ- 
λως ἀόριστον" τουτέστιν, εἰ δὲ μὴ εἴη xvgiov, σχε- 

πτέον πάλιν, εἰ τῶν χρινομένων ἐστὶν ἢ οὔ" xüv μὲν 
εἴη τῶν κρινομένων" ὡς τὸ πατὴρ ἢ δοῦλος ἤ τι τῶν 
ἄλλων, διὰ τῆς παρ᾽ αὑτοῖς καϑολιχῆς ποιότητος ἐξ- Ὡς 
δτασϑήσεται, τῇ οἰκείᾳ ποιότητι ἕχαστον᾽ εἰ μὲν εἴη πα- 
τὴρ, ἔχει τὴν ἔμφυτον τῶν προπατόρων γρηστότητα, 
οἷον ὅτι φιλόστοργοι, ὅτι γρηστοὶ, ὅτε σώφρονες" εἰ δὲ 

νέος πλούσιος, τὴν τῆς ἡλικίας ἀφροσύνην μετὰ τῆς τοῦ 
πλούτου τρυφῆς εἰ δὲ στρατηγὸς, τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς so 
ὄγχον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ἐκ τῶν προσώπων" 
πρὸς τὸ οἰχεῖον χατασχευάσομεν τὴν ποιότητα" εἰ δὲ͵ 

a 

13 Ald. πρύσφονον. 
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πάντῃ &ópuctov τὸ πρόσωπον εἴη καὶ μὴ ἔχον ποιότη- 
, Ta, ἐφεῦρε xoi τούτῳ τινὰ εὐπορίαν ἡ τέχνη" ἐχλειπού- 
σης γὰρ πάντῃ τῆς ποιότητος διὰ τὸ εἶναι, ἀόριστον,’ 
εὑρέ τινα μέϑοδοι ὃ τεχνικὸς, δι᾿ ἧς ᾽'χρήσασϑαι τῷ x&- 

5 φαλαίῳ δυγησόμεϑα". ἀπὸ γὰρ τοῦ πεπραγμένου ἦϑος 
ἀναπλάττειν δεῖ τῷ πράγματι, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κχενοτάώ- 

φιον διορύξαντος" ἐν τούτῳ τὸ μὲν πρόσωπον ἄποιον, 
ἀόριστον yap* ἀπὸ δὲ (τοῦ. πραχϑέντος ῥάδιον ἢϑος 
περιϑεῖναι. τῷ προσώπῳ" ὁ γὰρ ἐλπίδι χέρδους διορύ- 

10 ἕας χενοτάφιον, παντὸς μὲν ἥττων ὁ τοιοῦτος, ὀλίγον 
δὲ τῶν ἄλλων φροντίζων, ϑρασὺς, ἀσεβὴς, μηδὲ αὑτῶν 
τῶν χατοιχομένων 1^ λόγον ποιούμενος" στοχαστικὴ 7 
τοιαύτη κατασχευὴ, τὸ ἐχ τῶν πεπραγμένων τὰ μὴ πε- 

πραγμένα ἐλέγχειν" οὐ μόνον δὲ τὰ παρελϑόντα, ἀλλὰ καὶ 
45 τὰ μέλλοντα  ατασχευάσομεν ἐχ τοῦ πεπραγμένου" οὐ 

μόνον γὰρ διέξιμεν, τίς ἣν ἐπὶ τοῦ παρελϑόντος, ἀλλὰ 
καὶ τὶς εἰς τὸν μέλλοντα χοόνον ἔσται ἁλοὺς ἢ ἢ ἀφεϑεὶς, 
ὅτι ἁλοὺς μὲν σωφρονέστερος ἢ μετριώτερος, ἀφεϑεὶς 
δὲ ϑρασύτερος καὶ χαλεπώτερος, ὡς δΔημοσϑένης ἐν τῷ 

20 χατὰ Μειδίου, ἔνϑα λέγει, ὅτι εἰ Θέλετε μαϑεῖν, ὁποῖ- 
ος ἔσται ἀποφυγὼν, σχέψασϑε 15. ἐκ τῶν μετὰ τὴν χϑι- 
ροτονίαν χρόνων. ἑστέον δὲ, ὡς διπλῆ ric ἔστιν ἢ ποι- 
ότης "ἢ μὲν τοῦ προσώπου ἰδία, περὶ ἧς εἰρήκαμεν, 

εἶ δὲ χοινὴ παντελῶς: καὶ ἐπιλογικὴ, ἐν ἢ οἱ ἐπίλογοι 
226 τάττονται. 

“Ἢ γνώμη ὡσαύτως ἐπ᾿ ἀμφοῖν. ἐξετασϑήσεται » ποίᾳ γνώμῃ τόδε τε 
ἔπραξεν" καὶ ποίᾳ — κατηγορεῖ ἢ ἀντιλέγει xai τὰ ὅμοια. 

Συριανοῦ. “Μετὰ 3 ταῦτα γνώμης αἴτησις ἐμ- 
80 πίπτει, παρὰ τοῦ χατηγόρου “μὲν κινουμένη, λυομένη δὲ 

44 Ald. κατηχομέγων. 15 Ald. σχέψασϑαι. 16 Ald. 
ποιότητος. 1 Ald. h. 1, et paullo post ποῖα γνώμη. Σ 
Ven. μετὰ δὲ τ, ΄ 



ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 541 

ὑπὸ τοῦ φεύγοντος χρώματι. οἷον ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου τοῦ, 
ὑφελομένου ? ἰδιωτικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ" ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ 
ἱεροσυλεῖν ἐβούλου, τίνος ἕνεχεν ov πρὸς ἰδιώτου παρ- 

^ ελϑὼν οἰχίαν ἐλήστευσας ; Ὁ τοίνυν φεύγων πρὸς τὴν 
αἴτησιν τῆς γνώμης κινήσει γρῶμα συγγνωμονιχὸν, ὡς 5 

λαϑεῖν ἤλπιζον μᾶλλον ἐξ ἱεροῦ χρήματα λαμβάνων" oi 
γὰρ 'φύλακες ἐν ἑορταῖς ἀεὶ xol μέϑαις ὄντες ἀπερίο- 

πτοι τῶν φυλαττομένων εἰσί" τὰ δὲ οἴκοι κείμενα qvÀa- 
xov xci προφυλάκων ἀξιοῦται παμπόλλων" κινήσει δὲ 
xci 0 φιλόσοφος γνώμην" εἴρηται γὰρ ἐν ταῖς αἰτή- 10 
σεσι τῶν δώρων, ὃ πρῶτος λέγων καὶ κατηγόρου τάς 

. διν ἐπέχει, ὁ δὲ ἀντιλέγων τοῦ φεύγοντος " 0 τοίνυν qu 
* λόσοφος κινήσει τοιώνδεὲ γνώμην" 5 ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ καϑ- 
ελεῖν ἔσπευδον τὴν τυραννίδα, τίνος ἕνεχεν ἐμαυτοῦ περι- 

φρονήσας ἐπὶ τὴν ἀχρύπολιν ἐχώρουν καὶ λόγοις ἐλαύ- 15 
ψγειν τὸν τύραννον ἐπειρώμην, ὃν ὁπλιτῶν φάλαγγες τό- 

σαι x«l τόσαι μέχρι καὶ σήμερον ὁ ἔδρασαν οὐδὲ ἕν" 

ὃ δὲ ἀντιλέγων πρὸς ταῦτα χινήσει χρῶμα χατὰ δια- 
γοιαν τοιάνδε" ἀλλ᾽ ἤδη σαϑρὰν ἐγνωχὼς εἶναι τὴν ru- 
ραννίδα πείϑειν τετόλμηκας ἄνϑρωπον αἱρετωτέραν ἤδη 20 
τῆς ἄχρας 7 ἡγούμενον τὴν φυγήν. ἰστέον δὲ, ὡς τινὰ 
μὲν τοῖς ὁρικοῖς ζητήμασι γρωμάτων ῥάδιόν ἐστιν εὑ- 
ρεῖν, τινὰ δὲ, ἅπερ xoi ἄπορα χρώματα καλοῦσιν oi 
τεχνικοὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ ? χενοτάφιον διορύξαντος ? ἐπί 

τε τοῦ εὐνούχου τοῦ κρινομένου μοιχείας" ὅταν οὖν δὺυς- 25 
. χερές ἤ χρῶμα εὑρεῖν τῷ φεύγοντι χαὶ ἄπορον ἢ πρὸς 
τὴν αἴτησιν τὴς γνώμης ἀποχρίνεσθαι, τοιῶδὲ λογισμῷ 

χεχγρῆσϑαι προσήκει" χαὶ βιαιότερον προσάγειν 10 τὸ 
χρῶμα κατὰ διάνοιαν, ὡς δίκαιον ἐστι πρὸς τὴν τῶν 

3 Ven. τὰ ἰδιωτ. 4. Ald. et Ven. γνώμῃ. Par. γγώμηγ. 

5 Ald. γνώμης 6 Ven. τήμερον». 7 Ald. τῆς ἄκροις. 8 
τὸ Ven. om. 9 Ven. add. καὶ χρινομένου τυμβωρυχίας. 10 

Ven. ἐπάγειν. 
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πραγμάτων ἑχάστοτε φύσιν ἀποβλέπειν" xci τὰ ὀνόματα 
σαφῶς ἐξετάζειν, ἐπὶ τίσιν *' 0 νομοϑέτης ταῦτα διώ- 

θισεν᾽ πρόδηλον yap, ὡς τυμβωρύχους uiv ἀναγορεύει 

τοὺς χέρδους ἕνεκα τὰς TOV χειμένων διορύττοντας ϑή- 

$ xag, καὶ ταύτας ἐσθῆτος 1 ἢ χρυσίου γυμνὰς ἀποδείξαν- 

τας᾿ ἐγὼ δὲ οὐδὲν 'ὁτιοῦν εἰληφὼς ἐχ τοῦ τάφου πεφώ- 
ραμαιε" πάλιν ὁ γομοϑέτης μοιχοὺς ἀποκαλεῖ τοὺς τῶν 
γυναιχῶν 1? σωφροσύνην OucqÜs(gavrag καὶ παῖδας, ἐξ 
ὧν ἥχιστα ϑέμις,' ποιουμένους, οὐχὶ τοὺς 13 σπείρειν 

40 ἀδυνοτοῦντας χαὶ τοῖν γενοῖν ἑχατέρου διὰ δυσϑαιμονίαν 
τὴν φύσιν ἀρνησαμένους " τίς γὰρ ἂν τῶν ἀδυνάτων ἐρῴη:; 
τίς δ᾽ ἂν ἀδικεῖν μὴ δυνάμενος τὰς τῶν πλημμελούντων 
ἀγαπῴη προσηγορίας; ** 

Σωπαάτρου καὶ Μαρκελλίνου. ΤΓνώμην ἐνταῦ- 
15 ϑὰ χαλεῖ τὴν τοῦ πεπραγμένου αἰτίαν" τίνος ἕνεχα xci 

διὰ τί ἔπραξε, χαὶ ζητήσει αἰτίαν εὐπρόσωπον" λαμβά- 
γεται δὲ ἡ μὲν αἰτία τῇ γνώμῃ, χαὶ τρόπον τινὰ συμ- 

πλέχεται. δεῖ δὲ, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ παραδείγμασι xen- 

σθαι. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ ποιότητι εἰρήχαμεν, ὅτι μεταξὺ 
20 ἀ;ώνων ἐστὶ xoi ἐπιλόγων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς γνώμης 

εὑρίσχεται" τὰς γὰρ ἑπαινουμένας τῶν πράξεων αὐτὰς 
καϑ' ἑαυτὰς διαβαλεῖν ov δυνάμενοι ἐχ τῆς αἰτίας xal 

. τῆς τοῦ δράσαντος γνώμης τοῦτο ποιοῦμεν λέγοντες, 

11 Ald. τοῖσιν. 42 Ven. τὴν cogo. 135 Ald. rov. 44 

Ven. addit : μετὰ δὲ ταῦτα ἐμπίπτουσιν éy τοῖς ὑρικοῖς πρρβλήμα- 

σιν ἀντιϑέσεις ἀντιϑετικαὶ τε καὶ μεταληπτικαὶ, ὑρικαΐ τὲ καὶ στο- 

χαστικαί" λύονται δὲ oi μὲν ἀντιϑετικαὶ μεταλήψει, αἱ δὲ δρικαὶ 

ἀνϑορισμῷ τε καὶ συλλογισμῷ, ai δὲ στοχαστικαὶ βουλήσει καὶ δυ- 

γάμει" οὐκ ἐν πᾶσι δὲ τοῖς ὑρικοῖς προβλήμασιν αἱ ἔξωϑεν ἄντι-- 

ϑέσεις ἐμπίπτουσιν" τῶν γὰρ ὥρων xarà ἐνέρχειαν ὄντων ἢ κατὰ 

πρόσωπον ἢ κατὰ τόπυν, κατ᾽ ἐνέργειαν μὲν, ὡς ἐπὲ ToU τὰ ἰδιω- 

τικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελομένου καὶ κρινομένου ἱεροσυλίας, κατὰ 

πρόσωπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον. διορύξαντος, ἐπὶ μόνων 



ΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ. 6 548 
ποίᾳ γνώμῃ τοῦτο πεποίηκεν" ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης κα- 

τὰ Μειδίου ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς τριήρους ἐποίησε λέγων" 

'τίνος χάριν ἐπιδέδωχεν; οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ φεύγοντος 
τὴν αἰτίαν τοῦ πεπραγμένου ζητήσομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 

τοῦ κατηγόρου τίνος ἕγεκα κατηγορεῖ" ὡς Δημοσϑένης 

ἐν τῷ xav Αἰσχίνου δεδήλωκεν, τίνος ἕνεχα προείλετο 

κατηγορεῖν" ἀνατρέψας γὰρ τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς ἀντισυ- 

κοφαντεῖν εἵλετο, βούλεται καταλιπεῖν μόνον αἰτίαν τὸ 

δίχαιον, ὅτι μετὰ τοῦτο μόνον τὴν χατηχορίαν πεποί» 

ηται" ἔστι δὲ μάλιστα τὸ μέρος τοῦτο τοῦ λόγου ἐλεγ- 

χτικώτατον, καὶ εἰς ἀπορίαν ἱκανὸν ἐμβαλεῖν τοὺς φεύ- 

o 

10 

yovrog* χαϑίστησι γὰρ εἰς ἐρώτησιν καὶ ἐξέτασιν» now 227 

γνώμῃ ὃ ἐγκαλούμενος τὸ ἐγκαλούμενον πέπραχεν" οἷον 

ποίᾳ γνώμῃ ὁ λρινόμενος τυμβωρυχίας ἐπὶ τὸ χενοτά- 

φιον ἤλϑεν, καὶ ὁ χρινόμενας ἱεροσυλίας ἐπὶ τὸ ἱερόν. 

“Ὅρα nog εἰς &quxrov καϑίστησι τὸν λόγον, ὥστε ἀναγ- 

χάζεσϑαι μὲν ὁμολογεῖν, τῆς δὲ ἥττονος ἀξιοῦν τιμωρίας 

τυχεῖν, ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς προάγουσι χεφαλαίοις διαγω- 

γισάμενοι καὶ δόξαντες ἁμιλλᾶσθαι πρὸς τὸν κατήγο- 

ρον περὶ τοῦ ἐγχλήματος ἐν τούτῳ πάντως ἀποχλείονται 

τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ κατὰ πρόσωπον τῶν δρικῶν προ[ϑλημάτων 

ἔξωθεν κινοῦνται ἀντιϑέσεις, ὥσπερ ἐπί τε τῇ τοῦ ἱεροσύλου ἢ συγ- 

χνωμονικὴ, ὡς ἔφαμεν" καὶ αὖϑις ἐπὶ τοῦ εὐνούχου συγγνωμονικὴ 

ἔρωτα μόνης ὄψεως αἰτιωμένου, καὶ ἐπὶ τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινομέ- 

yov πλουσίου ἀντιληπτικὴ, λέγοντος, ὡς ἔξεστιν, ὅπως ἐὰν τις Boi- 

λοιτο κινεῖν τὼ χεῖρε" παίειν δὲ προπετῶς εἴργουσιν οἵ νόμοι" ἃς ὃ 

κατήγορος λύσει ἁπάσας μεταλήψει" λυτικὴ γὰρ πασῶν τῶ» δικαιο- 

λογικὼν ἢ μετάληψις" ἢ μὲν ov» τῶν πάντῃ ἁπλὼν δρικῶν προ- 

βλημάτων διαίρεσις τοιαύτη τίς ἐστιν. ἱστέον δὲ, ὅτι oi ἔχοντες ὅροι 

᾿ ἄλλο μὲν τὸ χρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὡς ἐπὶ τοῦ tUvoU- 

xov τοῦ διὰ μοιχείας ἀνῃρημένου, καὶ τοῦ ᾿Αϑηναίου ἀϑλητοῦ τοῦ 

ὡς ἀπόλιδος κωλυϑέντος ὑπὸ ᾿Ηλείων ἀγωνίζεσθαι, ἁπλοῖ μέν εἶσιν 

τῷ ἔχειν ἁπλᾶ τὰ κεφάλαια x, T, À. p. 228. Ald. 

15 

20 
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τοῦ τοιούτου" ἐξετασϑήσεταε δὲ καὶ κατὰ τοῦ κατηγό-. 

: gov ἡ γνώμη, ὅταν εὑρίσχωμεν διαβολήν τινα κατ᾽ αὖ- 
TOU, TUVL γνώμῃ ἐπὶ τὴν κατηγορίαν ἀπήντησεν, καὶ πά- 
λιν ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ὅτ᾽ ἂν 0 ἐνιστάμενος διαβάλλῃ 

5 λέγων, ὅτι οὐκ εὐνοίᾳ οὐδὲ τῇ χάριτι πὲρὶ τὴν πόλιν 
ἐπὶ τὸ πεῖσαι τὸν τύραννον ἤλθεν, οὐδὲ χαϑελεῖν ϑέ- 

λων τὸν τύραννον" ἀλλὰ συσχιάσαι βουλόμενος τοῦτο 
ἐποίησεν, ἐπειδήπερ ἐν ἀσϑενείᾳ λοιπὸν wv τὰ τῆς τυ- 
ραννίδος. χαὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ζητημάτων ὁμοίως 

40 διερευνήσομεν ἑκατέρωϑεν τὰς γνώμας, ἔνϑα ἂν ἐγχωρῇ, 
καὶ ταῖς τοιαύταις ἐξετάσομεν μεϑόδοις . ^ πολλαχῶς δὲ 

ἐν τῷ ἔργῳ παραλαμβάνεται ἡ τῆς γνώμης ἐξέτασις" 

. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις μέρεσε μερικῶς καὶ εἰς ἑτέρων 
κατασχευὰς εἰσάγεται, ἐνταῦϑα δὲ προηγουμένως xoà. 

45 ἑαυτὴν, οἰκεῖος γὰρ αὐτῆς ὁ τόπος. 

ε , ἢ , , - - , . 
Ἢ μέντοι κοινὴ ποιότης συμπεπλεγμένως ἐνταῦϑα τῇ ποιότητι TOV 

προοώπου καὶ τῇ γνώμῃ ἐξετασϑήσεται. 

“Σωπάτρου xot “Μαρχελλίνου. Ἐνταῦϑα χοι-- 

"uv ποιότητα δηλοῖ τοὺς ἐπιλόγους , τὸ δὲ ἐνταῦϑα avri 

20 τοῦ ἐν τῷ δρῳ᾽ 505 δὲ ἡμᾶς ὁ τεχνικὸς ἐδίδαξεν ἐν τῷ. 

στοχασμῷ, τί ἐστιν ἡ κοινὴ ποιότης" κοινὴ γὰρ ποιότης 

ἐστὶν ἡ καϑόλου δηλονότι παντὸς xowoU προσώπου 
διαβολὴ, ὡς ἐν τῷ κοινῷ τόπῳ κατὰ παντὸς ῥήτορος ἢ 

κατὰ παντὸς στρατηγοῦ, ἢ μοιχοῦ, ἢ τυράννου, ἢ ὃ τι ἂν 

' 25 ἢ p] TO προκείμενον χαὶ ἐμπ τον" συμπλέχεται δὲ, , φησὶν, 

" sj χοινὴ ποιύτης τῇ ποιότῃ Ἄ, τοῦ ὑποκειμένου προσώπου" 

διπλῆ yaQ ἔστιν, ὡς εἴπομεϊς, ποιότης, ἡ μὲν ἰδία τοῦ 

χρινομένου προσώπου, ἡ δὲ »χριϑολική ἀλλ᾽ ἡ μὲν χε- 

φαλαίου χώραν ἐπέχει, ἡ δέ ἔστιν ἐπιλογιχη" σφόδρα 

80 δὲ ἀναγκαία ἡ διαβολὴ χαὶ 7 ἰδία ποιότης τοῦ προσώ- 

sov ἐν ὅρῳ διὼ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἐν αὐτῷ τὸ πεπραγμέ- 

ΝΣ yov 
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vov' ληψόμεϑα δὲ τὴν διαβολὴν καὶ τὸν ἔπαινον ἀπὸ 
τὴφ ποιότητος τοῦ ὑποκειμένου προσώπου ἢ καὶ τῆς πρά- 
ξεως" οἷον τὸν ἱερόσυλον χρινόμενον. ,διαβαλοῦμεν xal 
ἀπὸ τοῦ ἄλλου βίου" λέξομεν γὰρ, ὅτι ἐξ ἀρχῆς τοῦ- 

οὗτος ἦν τολμηρός" ᾿πάλιν ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τὸ ἐναν- 5 

τίον, ὅτε χοσμίως ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνδρείως ἐβίωσεν" ἀναγ- 

καιότατον δὲ τὸ τῆς κοινῆς ποιότητος" πρὸς γὰρ οὕτως 
ἰσχυρὸν κεφάλαιον τὸ προηγησάμενον ὃ. φεύγων οὐδὲν 
ἕξει ἀντιϑεῖναι, εὖ μὴ ἄρα τι ὑπόϑεσις διδοίη, πλὴν 
ἔλεον καὶ τὰ συγγνωμονικὰ καὶ οἶχτον, οἷς χρήσεται 
συστῆσαι δυνάμενος τὴν ἑαυτοῦ γνώμην" ταῦτα ÓÉ ἐστιν 
ἡ κοινὴ ποιότης, τουτέστιν οἱ ἐπίλογοι, οἷς καὶ τὰ τε- 
λικὰ ἐν ταῖς ἐχβάσεσι μάλιστα συνῆπται κεφάλαια" 
ἔστι δὲ, ὡς ἐμάϑομεν, τὸ νόμιμον, τὸ δίκαιον, τὸ συμ- 
φέρον, τὸ καλὸν, τὸ ἔνδοξον, ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους * κοι- 
γοὺς γὰρ ἔφαμεν εἶναι τοὺς ἐπιλόγους, οὖς ὅπως ἐξ- 
εταστέον, ἐν στοχασμῷ δεδηλώχαμεν" ἐνταῦϑα δὲ xa- 
κεῖνο προρϑετέον, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τὰ παρα- 

δείγματα πλείστην ἐσχὺν ἔχει, ὅτ᾽ ἂν ἔχωμεν ὁμοίου 
γεγενημένου τινὸς τῷ νῦν ἐγκαλουμένῳ i ἢ συγγνώμης δεῖ- 20 

ξαν τυχόντα τὸν ἐγκληϑέντα, 1 ἢ φιλανθρώπως διατεϑέν- 

τας τοὺς διχάσοντας, ἢ παλιν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπὶ μι- 

χροτέρων ἐγχλημάτων μείζω * τιμωρίαν εἰρπραξαμένους " 
ἐχ τῶν τοιούτων γὰρ συνιστάναι τοὺς ἐπιλόγους χρή" 
πάλιν δ᾽ αὖ δεῖ ἐλέγχειν τὰ παραδείγματα, ταῖς tót0- 25 
τησιν ἑχάστου τὸ ἴδιον ἐπισκοπούμενον ἐν ταῖς γενι- 

xaig χοινωνίαις᾽ τὸ μὲν γὰρ ἱχανὸν συναρπάσαε, λέγω 

δὴ ἢ γενικὴ κοινωνία, τὸ δ᾽ ἱκανὸν συνδιελέγξαε, τὸ δι- 
κάσαι τὴν ἑκάστου ἰδιότητα, ποῖον μὲν τὸ προχείμενον, oog 
ποῖον δὲ ἐχεῖνο, ὃ παραβαλλεται" ἔστε δὲ σαφῶς τὴν γε- 30 

γικὴν χοινωνίαν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου μαϑεῖν, ἐν An- 
μοσϑένης τὸ περὶ τοὺς Epuag ἔργον ᾿Αλκιβιάδου καὶ 

4 Ald. μείζων- 

Rhetor. IY. 35 
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τὴν περικοπὴν ἀντεξετάζων συνήρπασε τῇ γενικῇ χοι- 
γωνίᾳ, ὕτι καὶ τοῦτο περὶ ϑεοὺς κἀκεῖνο" πάνυ δὲ δει- 
γῶς καὶ τὸ ἀμφισβητούμενον ὡς ὁμολαχούμενον" ἄδη- 
λον γὰρ ἣν, εἰ ᾿Αλχιβιάδης ἐποίησε xol τὸ κατ᾽ εἶδος 

5 ovx. ἐξετάσας, οὐδὲ γὰρ εἶπε τὸ κονδύλους; 2 δοῦναι χαὶ 

E ἐσθῆτα ? χαταῤῥήξαν xol χρυσοῦς διαφϑεῖραι στεφα- 
vovg ὕμοιον τοῦ κατακόψαι τοὺς Ἑρμᾶς" ἀλλὰ τῇ γε- 

νιχῇ κοινωνίᾳ προσεχρήσατο, εἰπών". τὸ δὲ ὅλως ἀφανί- 
ξειν ἱερὰν ἐσθῆτα ἔσϑ᾽ 0 τι τοῦ ᾿ περιχόπτειν τοὺς Ἑρμᾶς 

40 διαφέρει; ὅρα τοίνυν, ὅτι τεχνικῶς ovx ἐπεξῆλθεν ἕἔχας 
στον, ἵνα φωραϑῇ συναρπάζων, ó δὲ φεύγων τοῖς του- 
οὕτοις τὰ κατὰ μέρος ἐπεξιὼν ἐξελέγχειν ψευδόμενον" 

"ταῦτα δὲ πάντα οὐχ ὁρίσαντες xaO ἑαυτὰ ἐξετάζομεν" 
.. ἀλλ᾽ ἀναμιγνύντες τῇ κοινῇ ποιότητι τοῦ προσώπου, καὶ 
45 τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης" ὃν δὲ τρόπον yo: τὴν διαβο- 

λὴν τοῦ ἐλέου ? ποιεῖσϑαι, μεμαϑήκαμεν ἐν στοχασμῷ. 

“Ὥσπερ δὲ στοχασμὼν εἴδη πλείονά ἐστιν, υὕτω καὶ ὅρων" καὶ 
ε * € ' 4 - 3 

' ἁπλοῦς μὲν ὃ προειρημένος, οἷ δὲ ἀλλοι διπλοῖ εἰσιν. 

- ὩΣυριανοῦ. "Tov ὅρων οἱ μέν εἰσιν ἁπλοῖ, οἱ δὲ 
20 διπλοῖ" xai τῶν ἁπλῶν οἱ μὲν αὐτὸ τὸ χρινόμενον ἔχουσι 

καὶ ζητούμενον " ὡς ὁ τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου πέ- 

γητι ἐχϑρῷ τὰς χεῖρας. χρίνεται γὰρ ἡ ὕβρις, χαὶ ζη- 

τεῖται, εἰ τὸ ἐπανατείνασϑαει τὰς χεῖρας ὕβρις ἐστίν" οἱ 
δὰ ἕτερον μὲν τὸ χρινόμενον ἔχουσιν, ἕτερον δὲ τὸ ζη- 

25 τούμενον᾽" οἷον νόμος, τὸν ἄπολιν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ μὴ ἀγω- 
γίζεσϑαι. ᾿Α4ϑηναῖον ἀϑλητὴν μετὰ τὰ Μηδικὰ βουλό- 

μενον ἀγωνίζεσθαι κωλύουσιν ᾿Ηλεῖοι, καὶ χρίνουσιν αὖ- 
τοὺς ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ τῶν ᾿Αμφιχτυόνων ὕβρεως" xoiverat 
μὲν γὰρ ἡ ὕβρις, ζητεῖται δὲ, εἰ ἄπολις ὁ ᾿άϑηναῖος" 

2 Ald. τόχον δύλους. δ Ald. αἰσϑῆτα. 4 Ald. ἔσϑ᾽. 
ote τό. Correxi ex or. in Mid. p. 562. 5 Ald. ἐλαίου. 

* 
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ὅμοιον. δὲ τούτῳ xci τὸ * τοῦ εὐνούχου" χρίνεται μὲν 

γὰρ κἀκεῖ ὁ φόνος, ξητεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς 0 εὐνοῦχος * 

εἴδη δὲ ὁ ἁπλοῦς ὅρος ἔχει" οὔτε γὰρ ἐναλλαγὴ κεφα- 

λαίων ἐν αὐτῷ, οὔτε πλεονασμὸς, οὔτε ἔλλειψίς ἐστιν" 

ἅπερ ἔφαμεν ἐν ταῖς στάσεσι τὰ εἴδη ποιεῖν" τῶν δὲ 
διπλῶν ὅρων, ὃ μέν τις καλεῖται ἀντονομάζων, ὃ δὲ 

, ἐμπίπτων, ὁ δὲ xara σύλληψιν, ὁ δὲ κατὰ ἀμφισβήτη- 
σιν, ὃς καὶ κατὰ δύο’ πρόσωπα καλεῖται" οἱ δὲ δύο ὅροι" 
ἰστέον δὲ xol τοῦτο, ὡς οἱ ἔχοντες ὅροι ἄλλο μὲν τὸ 
χρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὡς ἐφ᾽ ὧν εἴδομεν 

παραδειγμάτων , TOU εὑνοῖ ἔχου xal τοῦ 41ϑηναίου αϑλη- 

b 

TOU, ἁπλοῖ μὲν εἶσι, τῷ ἔχειν ἁπλᾶ τὰ χεφαάλαια" δια- 

φέρουσι δὲ αὑτῶν τῷ ἐναλλάττεσϑαι τῶν ἀγωνιζομένων 
τὴν τάξιν ? ἐν. αὐτοῖς" ἕως μὲν γὰρ τὰ χρινόμενα λέ- 
'γουσι, φυλάττουσι τὴκ τάξιν ὅ τε χατήγορος καὶ ὁ φεύ- 
γων" ἐπειδὼν δὲ τὸ ζητούμενον ἐξετάζωσι, τότε τὴν 
τάξιν ἐναλλάττουσιν, ὥσπερ ἐν τῷ ἐμπίπτοντι φτοχασμῷ 
ὁ μὲν κατήγορος ἀπολογούμενος γίνεται, " 0 δὲ φεύγων 

- € , 

διώχων" olov ἐπὶ τοῦ εὐνούχου ὁ μὲν κατήγορος χρήσε-  . 
ται τῇ προβολῇ λέγων, ὅτι φονεὺς εἶ καὶ δίκης 4 ἄξιος, 

εὐνοῦχον ὡς μοιχὸν ἀπεχτονὼς, ὃν ἡ φύσις μοιχεύειν 
οὐχ εἴα. εἶτα ὃ φεύγων τῷ ὅρῳ χρήσεται" ἀλλ᾽ οὐχ 
ἐφόνευσα, τοῦτο γὰρ ἀδίκου πράγματος ἀχομα" μετὰ 

δὲ τοῦτο ἐναλλάττουσι τὴν τάξιν καὶ ὁ φεύγων τὴν τοῦ 

χατηγόρου τάξιν ἀναλαβὼν τοῖς ἐχείνου χρήσεται χεφα- 

λαίοις᾽ καὶ ἀνϑορισμὸν κινήσει λέγων" ἀλλὰ μοιχὸν ἀπε- 

χτονὼς κατὰ τὸν νόμον ἥκιστα ὑπέχειν 5 δίκαιος εὐϑύ- 
vag ἐγώ" εἶτα ὁ πρότερον κατήγορος πρὸς τὴν ἀπολο- 
γίαν ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου χωρῶν τῷ ὅρῳ χρήσεται ἐχ τῶν 
λειπόντων, ὡς πολλάχις εἴρηται, συνεστηχότι" οἷον χαὶ 

— — 

1 τὸ, quod Ald. om., inserendum censui. — 2 Ald. τέχνην. 

Ven. et Par. τάξιν. 5 Ven. γίγνεται. — A Ven. δίκην ἄξιος 

ὑποσχεῖν. 5 Ven. δίκαιος ὑπέχειν εὖθ., omisso ἐγώ. 

39. . 
- 
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ὅταν τῇ μὲν προσηγορίᾳ τοῦ ἐγχληματος, ἢ ὁ κατήγορος 

τίϑεται, ὃ φεύγων μὴ συντρέχῃ, ἀπαρνούμενος δὲ τοῦτο 
- ἕτερον ἔγκλημα προβάληται, ᾧ ὑπεύϑυνον ἑαυτὸν λέγει, 

οἷον ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο ὃ τεχνικός" ὅρα γὰρ ἐνταῦϑα, 
5 πῶς τὸ μὲν τῆς ἱεροσυλίας ἔγχλημα καὶ τὴν ἀπὸ τούτου 

φεύγει προσηγορίαν, τῷ δὲ τῆς κλοπῆς ὑπεύϑυνον ἕαυ- 
τὸν καϑίστησιν" Ovoualovrog γὰρ τοῦ κατηγόρου ἕερο- 
συλέαν τὸ γεγονὸς, ὁ φεύγων ἀντονομάζξει, οὐχ ἱεροσυλίαν 
εἶναι φάσχων, ἀλλὰ κλοπήν᾽ πολὺ δὲ διαλλάττει περὶ 

40 ἑνὸς ὀνόματος τὴν πᾶσαν εἶναι ζήτησιν " ἢ δυοῖν ὄντοιν 

τὸ μὲν ἕτερον ἀναιρεῖν, τῷ δὲ ἑτέρῳ ὑπάϑυνον ἑαυτὸν 
χαϑιστάναι. 52 Tovtov ὁμοίως τοῖς διπλοῖς στο- 

χασμοῖς διαιρήσεις. ei, φησὶν, ἐπὶ τῶν τοιούτων δι- 

πλῇ tij διαιρέσει χρῆσϑαι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διπλῶν στοχασμῶν 
45 ταῖς αὐταῖς μεϑόδοις κατὰ παράϑεσιν καὶ ἀντεξέτασιν 

κεφάλαιον κεφαλαίῳ ἀντιτιϑέντας" διπλοῦν δὲ καλεῖ στο- 

χασμὸν τὸν ἀντεγχληματικόν" προτάττομεν οὖν ἄρα τὴν 
ἀπολογίαν εὐθὺς, ἀντεπάγοντος τὴν 15 χατηγορίαν, οὗ 
χωρίζοντες *^ τοῦτο xaxeivo* τοιοῦτο γὰρ ἐπ᾿ ἐχείνῳ τῷ 

20 στοχασμῷ τὸ παράγγελμα οὐδαμῶς, οὐδὲ γὰρ ἀλλήλοις 
ἀντεγχαλοῦντες ἐνταῦϑα ὑπόχεινξαι" πῶς οὗν, εἴποι τις, 

ἐνταῦϑα διαιρήσομεν; αὐτὸς ἡμῖν τὸν τύπον ἐδήλωσεν 
230 εἰπὼν, ἀντιτιϑεὶς κεφάλαιον κεφαλαίῳ οὐ κατὰ ἀντέγκλη- 

μα, οὐδὲ διὰ πάντων τῶν κεφαλαίων, ἐφεξῆς τὸ εν διεξιὼν, 

25 εἶτα τὸ ἕτερον αὐτὸ καϑ᾽ ἑαυτὸ κατασκευάζων, ὕπτιος γὰρ 
᾿ λόγος οὕτως: ἔσται, ἀλλ᾽ ἅμα tà δύο 15 διεξερχόμενος " 

ἀποδειχτέον γὰρ τὸ τοιοῦτο καὶ γοργότερον, οὐχοῦν δύο 
μὲν εὑρεϑήσονται ὅροι, δύο δὲ ἀνϑορισμοὶ ἀνὰ μέρος, 
χαὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώχοντος ὁριζομένου, ὡς 

12 Ald. et Par. καϑεστάναι. 13 Ald, εἰ ἦν κατηγορίαν. 

14 Ald, οὐχ δρίζοντες. Par. οὐ χωρίζοντες. — 1.23. inscrui κεφά- 

'λαιον, quod Ald. om. 15 Ousteozóusrog, ἀποδεικτέον (manu seriori 

superscriptum ἀποδεικτικώτερον) — --- οὐκοῦν δύο ex Par. recepi. 
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ἐπὶ τοῦ 7 προχειμένου παραδείγματός ἐστι μαϑεῖν" ngu- ι 
τον μὲν γὰρ ὅπερ ὃ χατήγορος ἀποδεῖξαι xoà κα- 
τασχευᾶάσαι βούλεται, τοῦτο διὰ τῆς προβολῆς ᾿ἐκ- 

ϑήσεται λέγων, ὅτι ἱεροσυλία ἐστὲ τὸ πραχϑέν" ἔπει- 
τα 0 φεύγων ὁριεῖται ἐν τῇ προβολὴ λεχϑέντα λύων 5 

xal ᾿ἐχβάλλων καὶ ὁριζόμενος ix τῶν ἐναντίων τῷ κατη- 
γόρῳ πρὸς τὸ ἑαυτῷ χρήσιμον, ἕτερον ἑροσυλίαν καὶ 
ἕτερον κλοπὴν εἶναι Giro, ἐκ τούτων συνάγων ovy lg- 
ρόσυλον αὐτὸν, ἀλλὰ κλέπτην εἶναι" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ x 
τήγορος τὸν αὐτὸν ἀνϑοριεῖται τρόπον, ἑκατέρους ἄνα- 40 
τρέπων τοὺς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τεϑέντας ὅρους, καὶ - 

ἀνϑοριξόμενος ἐχ' τῶν ἐναντίων τῷ φεύγοντι" πρὸς τὸ . 
ἑαυτοῦ xal οὗ οὗτος χρήσιμον ἕτερον ἱεροσυλίαν , ἕτερον 
κλοπὴν εἶναι λέγων" συνάγων καὶ οὗτος, οὐ κλέπτην, 

ἀλλ᾽ ἱερόσυλον εἶναι" ὃν δὲ τρόπον ὁριστέον ἑκατέρῳ, ἐν 15 
τοῖς προάγουσι δεδήλωται" ὅτι τῷ μὲν χατηγόρῳ ἀπὸ 
τῆς χοινότητος, ἣν ὃ φεύγων προβάλλεται πρὸς τὸ ἔγκλη- 
μα, τῷ δὲ φεύγοντι ἀπὸ τῆς ἰδιότητος ἑκατέρου, οὗ T8 
αὐτὸς xol οὗ ὃ κατηήγορύς quos" xal 7t. (TOV. ἴδωμεν τὴν 

τοῦ χατηγόρου προβολήν *- τίᾳ οὖν αὕτη; ἱερόσυλος εἶ 30 

ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἐλϑὼν καὶ διορύξας ἢ τὰς ϑύρας διαῤῥήξας 
xal εἰσελϑὼν ἔσω καὶ ix τοῦ ἱεροῦ ἔνδοϑεν ὑφελόμε- 
γος, πρὸς €& ὃ φεύγων ὁριεῖται κλέπτην αὐτὸν εἶναι λέ- 
γων, οὐχ ἱερόσυλον" χλέπτης μὲν γάρ ἐστιν ovy ὁ ἐξ οἱ- 
xius ὑφελόμενος μόνον , ἐλλὰ xal ὃ πανταχόϑεν ἰδιωτι- 25 
δὰ ὑφαιρούμενος χρήματα καὶ μηδὲν ἱεροῖς προσήχονταῦ᾽' 
ἱερόσυλος δὲ ὁ τῷ ἀγάλματι προσελϑὼν, ὁ τῶν ἀναϑη- 

μάτων ἁψάμενος, καὶ ταῦτα ὑφελόμενος" ἐγὼ δὲ ἱερὸν 

μὲν ἔλαβον οὐδέν" τοῦτο γὰρ καὶ ὃ κατήγορος ὁμολογεῖ, 
οὗ γὰρ ἦν προσήκοντα τῷ ϑεῷ" ἰδιωτικὰ δὲ, ὧν ἄλλος so. A 

τις ἰδιώτης χύριος ἣν" οὐκοῦν χλέπτης εἰμὶ, οὐχ ἱερόσυ: 
Aog" “πάλιν δὲ ὃ κατήγορος ἀνϑοριεῖται ἀπὸ τῆς προ- 
βολῆς καὶ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸν ἐλϑόντα ἐπὶ 

Li 
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τὸ ἱερὸν δριζόμενος ἱερόσυλον, τὸν εἴσω παρελϑόντα, 
τὸν ix τοῦ. ἱεροῦ λαβόντα" κλέπτην δὲ τὸν ἐξ οἰχίαρ, 

1 1 - ω , ^. * 2 
τὸν ἐπὶ την τοῦ δεῖνος ἐλϑόντα οἰχίαν" ovrog δὲ οὐχ 

ἐξ οἰκίας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔλαβεν" οὐχοῦν ἱερόσυλός 
3 3 2 ⸗ , M - 

δ ἐστιν, αλλ οὐ χλέπτης" ἐν Toig τοιούτοις y«Q διπλοῖς 
χρηστέον τοῖς κεφαλαίοις" οὗ γὰρ ἐξαρχεῖ τῶν ἀγωνιζο--: 
μένων ἑχατέρῳ τὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μόνον εἰσαγόμενον ὄνομα 

, 3 7 2 ⸗ - , « 

χατασχευάσαι, οὐδ᾽ αὖ τοὐναντίον ἐχβαλεῖν, λέγω δὴ 
τὸ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τιϑέμενον." ἀλλ᾽ ἀμφότερα ποιεῖν 

40 ἀνάγχῃ" τοῦτο μὲν χατασχευάζειν, ἐχεῖνο δὲ ἀναιρεῖν * 

ὥστε ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῶν ὀνομάτων ὅρον ἀποδώσει ἔχάτε- 
, 3 X , * ἢ 3 

τερος, μηδὲ τοδε, ἀλλὰ τοδὲ εἰναι TO πεπραγμένον aywvi- 

Couevoc* ζητητέον δὲ, εἰ ἐμπίπτει ἐν τῷ ἀντονομαζοντε 

ὁ συλλογισμός" φασὶ γάρ τινες, ὅτι εἰ τὸ ὑπὸ τοῦ χα- 
15 τηγόρου xol τοῦ φεύγοντος κατασχευαζόμενον, ὁ συλλο- 

γισμὸς εἰς ἐν ἄγειν σπουδαζὲι, καὶ μηδὲν ἀλλήλων δια- 
φέροντα δείκνυσιν" ovx ἄρα ἔγχει χώραν ἐνταῦϑα τὸ χε- 
φαάλαιον" κατασχευάζοντος γὰρ τοῦ μὲν κατηγόρου, ὅτε 
ἱεροσυλίᾳ τὸ πραχϑὲν, τοῦ δὲ φεύγοντος, ὅτι χλοπὴ, ot 

30 δυνησόμεϑα εἰς ἕν ἀχαγεῖν" οὐδέ γε πάλιν ἐροῦμεν, ἀδιά- 
᾽ 32 3» , 3» , € 

φορον εἶναι, tire κλέπτης εἴτε ἑἱεροσυλος, ἄτοπος γὰρ ἢ 
⸗ |: —- 

τοιαύτη χατασχευὴ, ἀλλὰ φαμὲν, ὅτι μάταιος ὁ τοιοῦ- 
τος λόγος" ὃ γὰρ συλλογισμὸς οὖχ ἁπλῶς τὸ ὑπὸ τοῦ 
κατηγόρου χατασκχευαζόμενον τῷ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος κα- 

, 3 » t4 4 / 3 ' " 
25 τασχευαζομένῳ tig ταῦτον ἄγειν βούλεται, ἀλλα TO ἐν 

τοῖς ὅροις διωρίσϑαε δοχοῦν ἀτελὲς τῇ ἰδιότητι εἰς ταὖ- 
3 » 16 — , e , τε - «f e 

TOV ἄγειν τῇ κοινοτητι" λάβωμεν ovv ἁπλοῦν ορον 

καὶ ἔστω παράδειγμα ὃ τὸ χενοτάφιον ὀρύσσων καὶ τυμ- 
βωρυχίας *7 χρινόμενος" ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ κατηγόρου 

30 τυμβωρυχίαν ἀποδεῖξαι σπουδάζοντος, τοῦ δὲ φεύγοντος 

τοὐναντίον οὐκ eig ταὐτὸν ἀμφότερα ὁ συλλογισμὸς ἄξαε 

16 Ald. ἄγει. Par. ἄγειν. 17 Ald. τυμβορυχίας ,' 1. 50. 
τυμβορυχίαν, p. 553. 1. 2. τυμβορύχος, et constanter o. 
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πειράσεται, οὐδὲ ἀδιάφορον ἁπλῶς εἶναί φησιν, εἴτε τυμ- 
βωρύχος ἐστὶν ὁ χρινόμενος, εἴτε οὔ" ἡλίϑιον γαρ᾽ ἀλλὰ 291 
τίς ὃ συλλογισμὸς; ᾿Ενταῦϑα τὸ ἐν τῷ ὅρῳ διεστάναι 
δοχοῦν συνάγειν πειράσεται" ὁριζομένου γὰρ τοῦ φεύγον- 
τος ἀπὸ τῶν παρειμένων, ὅτι τυμβωρύχου 19 ἐστὶ TO σώ- 5 
ματος ἅψασϑαι, τὸ ἀφελέσϑαι τι τῶν ἐνταφίων᾽ τοῦ 
δὲ κατηγόρου ἀπὸ τῶν πεπραγμένων δριζομένον,, ὅτι xoi 
τὸ μνῆμα μόνον ἀνοίγειν, ̓ τυμβωρύχου ἐστὶ, xol τὸ τά- 
φῳ προσαγαγεῖν χεῖρας, ὃ συλλογισμὸς διὰ τῆς χοινότη- 
τος εἰς €v ἄξει ἀμφέτερα" ὅτι εἴτε ἕτερον, εἴτε τοῦτον 19 10 
τὸν τρόπον τυμβωρυχεῖν τις ἐπιχειρήσειεν, οὐδὲν διενή- 
voyev * οὕτω τοίνυν καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι ὁ συλλο- 
γισμὸς εὑρεϑήσεται, οὐχ εἷς, ὥσπερ ἐν τοῖς ἁπλοῖς, ἀλ- 
λὰ διπλοῦς" διπλασιασϑέντων γὰρ τῶν ὅρων xal αὐτὸς 
διπλασιασϑήσεται" ἐκ παντὸς γὰρ τρόπου χρὴ καὶ τὸν 45 
φεύγοντα ὁμοίως τῷ κατηγόρῳ γρήσασϑαι τῷ συλλο- 
γισμῷ καὶ ταῖς αὑταῖς μεϑόδοις , λύσαντα τὸν τοῦ Xc- 
τηγόρου συλλογισμὸν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ εἴπομεν, οὕ- 
τως ἐπάγειν καὶ τὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ συλλογισμὸν, ἐχ τοῦ 
διαφόρου τὸ ἔγκλημα, ᾧ ἑαυτὸν ὑπεύϑυνον εἶναί quot, 20 
συνιστάντα" οὗ γὰρ ἀρκέσει μόνον ἐχβαλεῖν τὸν τοῦ χα- 
τηγόρου, ᾧ ἐκεῖνος “ἔφη͵ πεποιηκέναι τῷ ἐγκλήματι, ἀλ- 
λὰ καὶ τῷ ἰδίῳ ὑπεύϑυνον ἑαυτὸν εἶναι λέγει τὴν ἀπὸ 
τοῦ συλλογισμοῦ περιάπτων ἰσχὺν, οἷον τοῦ κατηγόρου 
συλλογιζομένου xal λέγοντος ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐξ ἱεροῦ 25 
ὑφελέσϑαι χρήματα τῷ ἀνάϑημα λαβεῖν, πρῶτον μὲν 
τοῦτον τὸν συλλογισμὸν Ὁ φεύγων λύσει ταῖς ἐδιότησι 
χαὶ ταῖς ἀλλήλων διαφοραῖς, ὅτι πολὺ χεχώρισται. τὰ 
ἱερὰ τῶν ἰδιωτικῶν, xol οὐχ ἔστιν ὅμοιού ἢ ἴσον" εἶτα 

᾿ 
48 Ald. τυμβορύχον. 49 τοῦτον in Ald. deest per lacu- 

nam. In Par, vetus atramenti macula est, ita ut nonnisi prima 
littera τ legi possit, qua vocem τοῦτον incepisse non dubito. 
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ἐπάξει τὸν 25 ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου ἐγχλήματος, ᾧ ἐνέχεσθαι 
αὐτόν φησιν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ χλοπὴν εἶναι» 
εἴτε ἐξ οἰχίας, εἴτε ποϑενδὴ ?* ληφϑείη ἰδιωτικὰ χρήματα" 
πανταχοῦ γὰρ τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν καὶ ἰσχύν ἔχει" καὶ 

/^ 5 εἰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τις ἔλαβεν, ἰδιωτικαι ἐστιν" ὅπερ οὖν εἷ- 
πον, ἀπὸ τῆς ἰδιότητος τοῦ πεπραγμένου μάχεται πρὸς τὸν 
τοῦ κατηγόρου συλλογισμὸν ὃ φεύγων, καὶ διπλοῦ τοί- 
γυν ὄντος τοῦ ἀντονομάζοντος, διπλοῦς ἐστι καὶ ὁ συλ- 

λογισμὸς xal D )νώμη τοῦ νομοϑέτου" xal ταύτῃ πρὸς 
10 τὸ ἑαυτῷ χρήσιμον ἑκατέρου τοὺς νόμους ἐξηγουμένου" 
΄ὃ μὲν γὰρ κατήγορος τὴν κοινότητα ἐπισχέινεται xol 
ἀπὸ ταύτης ποιήσεται ἐξέτασιν καὶ τὴν τῶν νόμων ἐξ. 

γησιν" ἐν οἷς εὑρίσκεν χοινὸν ἐπ᾿ ἀμφοῖν τι χείμενον καὶ 
ὡρισμένον" ὁ δὲ φεύγων ἐκ τῆς ιδιότητος, εἴτι περὶ 

45 ἑκατέρου ὃ νόμος ἰδίᾳ τι διορίσαρ εἴη" δῆλον γάρ, ὅτε 

᾿ς & μὲν βλάπτει λύειν πειράσεται, ὥσπερ ἐκ τῶν ἐναντίων 
τοῖς συναγωνιζομένοις χρήσεται" καὶ τούτοις ἐναγωνιεῖ- 

ται" τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κεφάλαια, τὸ πρός τι χαὶ T 
πηλιχότης, ovx ἔτι διπλᾶ ἐμπεσεῖται" ξητητέον δὲ, τίς ἢ 

20 αἰτία" λέγομεν, ὅτε ἐπειδὴ τὸ μὲν πρᾶγμα ἕν dori, τὰ 
δὲ ὀνόματα πλείω», τουτέστι δύο; τὰ μὲν προειρημένα 

. κεφάλαια εἰχότως διπλᾶ, εὑρίσχεται, ὥσπερ περὶ τὰ ὀνό- 
pero στρεφόμενα" "τὰ δὲ ἑξῆς ὡς τοῦ “πεπραγμένου ἐφα- 

, πτόμενα ἁπλᾶ ἐμπεσεῖται" αὐτίκα ἐν τῇ πηλικότητε αὖ- 
25 ξοντος ἐχ τῶν παραχολουϑούντων τόπων τοῦ κατηγόρου 
, τὸ πραχϑὲν xai μέγα δεικνύντος, οὐχ αὐξήσει καὶ ὁ φεύ- 

γῶν, κατ᾽ αὑτοῦ γὰρ ἔσται τὸ γινόμεγον, ἀλλὰ τοῦναν- 

τίον μειώσει, μιχρὸν εἶναι λέγων καὶ οὐ τηλικοῦτον τὸ 
᾿πεπραγμένον, ὁποῖον αὐτὸ ὁ διώκων ἀποφαίνεται" χρὴ 

ὅ0 οὖν τοῦτο καϑόλου εἰδέναι, ὅτε ὡς ἐν τοῖς διπλοῖς τοῖς 

κεφαλαίοις χρηστέον κεφάλαιον κεραλαίῳ ἀντιτιϑέντας, 

οὕτω καὶ ἐν τοῖς διπλόϊς ὅροις διπλοῖς χρηστέον τοῖς κε- 

20 Ald, τῶν. 21 Ald. ποϑὲν δή. 

' 
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.qeÀaloig πλὴν τοῦ πρός τι χαὶ τῆς πηλιχότητος" OU 
γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τούτων διπλῇ, τῇ διαιρέσει γρήσασϑαι, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἁπλῶς αὔξει, ὁ δὲ μειώσει τὸ πραχϑέν. 

Δεύτερος δὲ ὃ κατὰ σύλληψιν ὀνομαζόμενος, ὃς * γίνεται, ὅταν τοῦ 

φεύγοντος ἀντονομάζοντος ὃ διώκων καὶ τούτῳ κἀκείνῳ ὑπεύϑυνον g. 
αὑτὸν εἶναι λέγῃ τῷ ὀνόματι" πάνυ δὲ οὕτως ἔοικε τῷ ἀντονομᾶ- 

ζοντι" ὅπη δὲ διαφέρει, ϑέντες τὸ παράδειγμα ὡς δεῖ λέξομεν" 
σρεσβεύων τὶς παρέϑετο τῷ στρατηγῷ τὴν ϑυγατέρα, ἐβιάσατο αὖ.- 

τὴν ἐκεῖνος, καὶ δημοσίων ἀδικημάτων ὁ πατὴρ αὐτὸν ἐπανελϑὼν 232 

᾿κρίνει. ὃ δὲ τὰς μυρίας κατατίϑεσθαι ἀξιοῖ" τοῦτο γὰρ ὥριστο κα-- 10 
τὰ τοῦ βιασαμένου" ἐνταῦϑα λέγοντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι βίαιός 

εἶμι , ἀλλ᾽ οὗ δημοσίᾳ ἠδικηκὼς, ἀμφοτέροις ὑπεύϑυνον εἶναὶ φησιν 

ὃ διώκων, καὶ τῇ βίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδικήματι" ἂν γὰρ φάσκῃ 

αὑτὸν μὴ βεβιάαϑαι, δηλαδὴ ἀφίησι καὶ τοῦ δημοσίου ἀδικήματος" 

εἰ γὰρ μὴ εἴη βία, δηλαδὴ οὐδὲ δημύσιον ἀδίχημα" διὰ τοῦτο οὖν 45 

συμπλέκεται ἑκάτερα " ἄλλως γὰρ οὐ δύναται δημοσίων ἀδικημάτων 

κατηγορεῖν, εἰ τῆς βίας αὐτὸν ἀνίῃ" τοῦτο καὶ Ζ4Ζημοσϑθϑένης ἐν τῷ 

κατὰ Μειδίον πεποίηκε" φάσκοντος γὰρ τοῦ Μειδίου, ὕβριν εἶναι 

καὶ ἰδιωτικὸν, ἀλλ᾽ οὗ δημόσιον ἀδίκημα τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν, συνά- 

γει ἑκάτερα; καὶ τὸ Tic ὕβρεως καὶ τὰ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικεῖν, 20 

ἵνα μὴ τὸ τῆς ὕβρεως ἀφεὶς ἀπολύσῃ καὶ τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδι- 

κεῖν" μὴ γὰρ προὔφεστώσης τῆς ὕβρεως, οὐδὲ τὸ περὶ τὴν ἑορτὴν 

ἀδικεῖν συνίσταται" ἐν δὲ τῷ ἀντονομάζοντε ἀναιρεῖ τὸ ἕτερον" οἷον 

οὐκ εἶ dnos, ἀλλ᾽ ἱερόσυλος" καὶ 3, διαφορὰ, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀκο-- 

λουϑεῖ φύσει τὸ πρᾶγμα τῷ ἐγκλήματι " οἷον τῷ ἱεροσύλῳ τὸ κλέ- 25 

πτὴν εἶναι ἀναγκαῖον. ὃ γὰρ ἱερόσυλος κλέπτης ἱερῶν ἐστι δήπου 

χρημάτων" τῷ μέντοι δημοσίᾳ ἠδικηκότι οὐχ ἕπεται τὸ βίαιον εἶναι" 

ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀδικῆσαι δημοσίᾳ, διόπερ ἐνταῦϑα μὲν ὃ διώ-- 

κων ἀμφότερα συλλαμβάνων ἐρεῖ, ἐκεῖ δὲ τὸ ἕτερον χωρίζει " τοῦτο 

οὖν πλέον ἔχει κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει τοῦ ἀντονομάζοντος, 50 

καὶ διαφέρουσα δηλαδὴ καὶ ἧ διαίρεσις γίνεται διὰ τοῦτο πρὸς 
τὸν ἀντονομάζοντα. 

pU) « « , 1 : 

Zvoiavov. Ἕτερος τῶν διπλῶν͵ ὅρων ἐστὶν ὁ xa- 

1 Ald. δ, correxi ὅς. Par. ὃς γένεται om. 
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τὰ σύλληψιν, ὃς ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸν κατήγορον 
ἐν αὑτῷ ἄμφω τὰ ἐγκλήματα συλλαμβάνειν, τό TE ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ ἐπαγόμενον τῷ φεύγοντι, xal ὅπερ ὁ φεύγων ἀντιπρο-- 

βάλλεται" οὗ γὰρ ὥσπερ ἐν τῷ ἀντονομάξοντι ἰκβάλλει μὲν 

δ τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολογούμενον ὡς μικρὸν τὴν κλοπὴν, 
μεῖζον δέ τι κατ᾽ αὑτοῦ πειρᾶται κατασχευάζειν τὴν is- 
ροσυλίαν" κοινωνεῖ δὲ τῷ ἀντονομάζοντι τῷ τε διπλοῦν 
εἶναε, 2 καὶ δύο περιέχειν ἐγχλήματα" διαφέρει δὲ αὖὐ- 

τοῦ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντονομάζοντι ἕπεται " τῷ ὑπὸ τοῦ 
40 χατηγόρου ἐγκαλουμένῳ τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολο- 

γούμενον, ὥσπερ τὰ γένη τοῖς εἴδεσιν" ἕπεται γὰρ καὶ 
ἢ χλοπὴ τῇ ἱεροσυλίᾳ" οὐκ ἀναστρέφει δέ" εἴτις μὲν γὰρ 
ἱερόσυλος, οὗτος καὶ χλέπτης, οὐ πᾶς δὲ κλέπτης ἱερό- 

cvÀog* ὥσπερ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ * ἕπεται τὸ ξῶον" οὐχ 
45 ἔτι δὲ εἰ ζῶον καὶ ἄνϑρωπος" ἐν δὲ τῷ κατὰ σύλληψιν 

τὸ ἀνάπαλιν συμβαίνει" ἐὰν γὰρ τῶν ἐν τῷ ζητήματε 
δύο ἐγκλημάτων μηδ᾽ ἕτερον μηδ᾽ ἑτέρῳ ἀχολουϑῇ, " ἀλ- 

λὰ διεστῶτα ἢ ἀπ᾽ ἀλλήλων, τότε γίνεται τὸ χατὰ σύλ- 
ληψιν εἶδος τοῦ ὅρου" ὥσπερ Xoi ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ 

40 χατὰ Μειδίου ποιεῖ" διεστώτων γὰρ πολὺ τῆς τε εἰς ἄν- 
ϑρωπον ὕβρεως καὶ τῆς περὶ τὸν ϑεὸν ἀσεβείας, αὑτὸς 
ἐν τῇ κατηγορίᾳ συλλαμβάνει ἄμφω καί. φησι, τὸν Mei- 

δίαν ὁ avrov τε ἠδικηκέναι τὰ μέγιστα, χαὶ περὶ τὸν 
ϑεὸν ἠσεβηκέναι" τοιοῦτόν ἐστι 7 xol τὸ κατὰ τοῦ στρα- 

25 τηγοῦ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ ϑυγατέρα καὶ 
χρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα ὃ 

2 εἶναι Ald. om.' 3 Ven. τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος λεγόμενον 
ἕπεται τῷ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐγκαλουμένῳ, ὥσπερ τὰ εἴδη τοῖς γέ- 

γεσιν, ἕποται γὰρ 5j κλοπή ἃ Ven, ὃ ἄνθρωπος ἕπεται τῷ ζώῳ" 

εἴ τι μὲν γὰρ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ ζῶον, οὐκ εἴ τι δὲ ζῶον, τοῦ- 

we ἄνϑρωπος. 5 Ven. ἀκολουϑεῖ, omisso μηδ᾽ ἕτερον. 6 Ald. 

Μηδείαν. 7 Ven, τοιοῦτόν ἐστε κἀκεῖνο τὸ ζήτημα τὸ κατὰ 

τοῦ στρατ. 
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πρεσβευτὴς ἑαυτόν τε ἡδικησϑαΐ φησι καὶ τὴν πόλιν σύμ- 

πασαν παρὰ 8 τοῦ στρατηγοῦ. 

“ΣΣωπάτρου. ΕΕἰχότως τοῦτον τῇ τάξει δεύτερον 
, 10 3 3 ἢ » “ 3 , 

τέϑεικεν, 15 ἐπειδὴ xol touxe Tw ἀντονομαζοντι" καὶ ἐν 
? 1 2 e e e ^ , , 

τούτῳ γὰρ ἀντονομαξει 0 χρινόμενος" χαὶ πολλὴ τίς ἐστιν 5 
, , * , , 4 

ἢ χοινωνία" ὃν yaQ ἐστι τὸ πεπραγμένον xol δυο τὰ ζη- 
, . C 4 , 

τούμενα ὀνόματα, καὶ ἕν τὸ κρινόμενον πρόσωπον" ξη- 
, τ , , , 

τητέον οὐν, εἰ καὶ ἐν τούτῳ ἀντονομάζει ὁ φεύγων, καϑ- 
ἀπερ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι, Ti διαφέρει τοῦ ἀντονομα- 

1 , , 

Lovrog ὃ κατὰ σύλληψιν" λέγομεν, ὃτι μετὰ τὸ ὀνομά- 10 

σαι τὸν φεύγοντα xoi τὴν μὲν ** βίαν ὁμολογῆσαι, τὸ 
δὲ δημόσιον ἀρνήσασϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ παραδείγματος τῆς 
βιασϑείσης κόρης, ἔνϑα δημοσίων ὁ βιασάμενος φεύγει" 

4 € “ y 4 » 

μετὰ τὸ ὁμολογῆσαι οὖν τὸν φεύγοντα τὴν βίαν, ἀρνή- 
1 , » 1 ς [4 

σασϑαι δὲ τὸ δημόσιον, ἀμφω συλλαβὼν 0 χατηγορος, 15 
⸗ , 4 oc 

ἀμφοτέροις αὐτὸν ὑποδείκνυσιν ὑπεύϑυνον, ὕπερ οὗ ποιεῖ 
ὁ ἀντονομαζων" ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ συνιστάμενος ὃ χατήγο- 

- Δ oc * ' τ 

θος ἀναιρεῖ TO ETEQOY ἐν TQ ἀντονομαζοντι" περιττὸν οὖν 233 

ἔχει τὸ συλληπτικὸν κεφάλαιον ὃ χατήγορος ἐν τῷ κατὰ 

8 Ald. περὶ. 9 Ven. addit: Τρίτον δὲ εἶδος τῶν διπλῶν ὅρων τὸ 
καλούμενον ἐμπίπτον, ὁπερ ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ δίο τινῶν ἐν 

αὑτῷ περιεχομένων ζητημάτων ἀπὸ τοῦ πρός τι τοῦ πρώτου ζητή- 

ματος ἀνακύπτειν τὸ δείτερον πρόβλημα, ὥσπερ ἐν τῷ ἐμπίπτοντε 

στοχαομῷ ἀπὸ τοῦ χρώματος ἐμπίπτει τὸ δεύτερον ζήτημα " οἷον 

νόμος τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια τεϑνάναι, ὄναρ τις ἰδὼν τὰ μυ- 
στήρια ἠρώτησε μεμνημένον, εἰ οὕτως ἔχοι" ἐπένευσεν ἐκεῖνος, καὶ. 

ὡς ἐξειπὼν τὰ μυστήρια ὑπάγεται τῷ νόμῳ" ἐνταῦϑα γὰρ δύο ὅ»- 
τῶν τῶν ζητουμένων, τοῦ τε, εἰ τὸ ἐπινεῦσαι ἐξειπεῖν ἐστι, καὶ τοῦ, 

εἰ μεμύηται ὃ ὄναρ ἑωρακὼς μέχρι τοῦ πρός τι προελθούσης τῆς 
ἐξετάσεως τοῦ προτέρου ζητήματος, οὕτως ἐμπίπτει τὸ δεύτερον, ἔν- 

Oa δὴ καὶ τὴν τάξιν ἐναλλάττουσιν oí ἀγωνιζόμενοι, ὥσπερ ἐν τοῖς 

ἁπλοῖς ὅροις, ἐν οἷς ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον ἔφαμεν, x. τ. Δ. p. 870, 
Ἰ, 13. 40 Ald. τόϑηκεν. 41 μὲν Ald. om. 
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σύλληψιν, λέγων ἀμφοτέροις ἔνοχον" ἐὰν. γὰρ ἀπολύσῃ 
᾿ αὑτὸν τοῦ ἀντονομαζομένου, ἐνταῦϑα xol τοῦ χατηγο- 
ρουμένου ἀπολύσει" ἔν δὲ τῷ ἀντονομάζοντι μόνον ἐν 
τῷ ἀντονομάζειν μένουσιν ἀμφότεροι, χτοῦ μὲν φεύγον- 

p τος ἀντονομάζοντος , οὐ μέντοι συλλαιιβάνοντος τοῦ xa- 

τηγόρου" τότε δὲ ἁπλῶς ἀντονομάξων ἐστὶν, ὅτ᾽ ἂν ὁμο- 
γενῆ τυγχάνῃ τὰ χρινόμενα πράγματα καὶ τὸ "μεῖζον 
ὑπάγῃ TO, ἔλαττον" οἷον. εἰπεῖν ἱεροσυλίαν τὴν κλοπὴν, 
xol αὕτη γὰρ κλοπή 132 ἐστιν ἱερῶν χρημάτων" καὶ ov 

40 δυνατὸν ἔτι συλλαβεῖν τὸν κατήγορον καὶ εἰπεῖν ἀμφο- 
τέροις αὐτὸν ὑπεύϑυνον" τῷ γὰρ εἰπεῖν ἱερόσυλον καὶ 
χλοπὴν περιέλαβεν" εἰ δὲ λέγοι τις, τί γὰρ κωλύει καὶ 
ἐν τῷ κατὰ σύλληψιν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἀντονομά- 
ζοντι μεϑοδεῦσαια, καὶ ἐχβαλεῖν μὲν τὸ παρὰ τοῦ φεύ- 

45 γοντος εἰσφερόμενον, τῷ δὲ οἰχείῳ μόνῳ δεικνύναι ὑπεύ- 
ϑυνον, ἐροῦμεν, ὅτε σαφὴς 1" καὶ ἡ αἰτία" τῆς γὰρ βίας 
μὴ οὔσης καὶ τὸ δημόσιον ἀδίχημα συνανήρηται" 14 gp 
γὰρ τοῦτο ἀνίλοιμεν, πῶς ἂν ἔτι δημοσίᾳ χρίνειν 1* δυ- 

νάμεϑα" ὥστε ἀναγκαίως συμπλέχομεν, καὶ ἀμφοτέροις 

20 ὑπεύϑυνον εἶναι τὸν φεύγοντα ἰσχυριζόμενοι" εἰ γὰρ ϑα- 

τερον ὑφέλοιμεν, οὐδὲ τὸ ἕτερον xaÓ" ἑαυτὸ συστήσεται" 

διὰ τοῦτο x«i Δημοσθένης ἐν τῷ χατὰ Μειδίου, τὸ μὲν 

ἰδιωτικὸν αὑτοῦ δεχομένου, 19 τὸ δὲ δημόσιον ἀναιροῦν- 
τος, συνιδὼν, ὅτι ἐὰν τὴν ὕβριν ἐκβάλοι καὶ τὸ δημόσιον 

25 συνοιχήσεται, μὴ γὰρ προὔφεστῶτος τοῦ, ὑβρίσϑαι τὸν 
χορηγὸν, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ δημοσίᾳ χρίνεται, πῶς ἂν ἔτι δύ- 

γαιτο χρίνεσϑαι, συλλαβὼν ἀμφότερα ἐπιφέρει τὴν v- 
βοιν xal τὸ δημόσιον ἐκ ταύτης κατασχευαξων" δεινῶς 17 

δὲ οὔτε ὕβριν τὸ ἀδίχημα λέγει, καϑήρει γὰρ καὶ ἔβλα- 
80 πτὸ τὴν ὑπόϑεσιν, οὔτε ἀσέβημα, ὑπερέβαλε γὰρ ἡ τοῦ 

12 Ald. 5 κλοπὴ. 15 Ald. cag". Sq. xoi Par. om. 14 

Ald. συνανήρειται. 15 Ald. χρινεῖν. 16 Ald. δεχόμενον. 

17 Ald. δεινὸς. Par. δεινῶς. . 
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τσιούτου ἐγχλήματος qvoig τὸ πραχϑέν" διαφέρει ovy 
τοῦ ἀντονομάζοντος ὃ κατὰ σύλληψιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὃ 
φεύγων ἀντεισάγευ τὸ ἔγκλημα, ὁ δὲ ἀναιρεῖ" ἐν δὲ τῷ 
κατὰ σύλληψιν ὁ μὲν φεύγων ἀντονομάξει" ὁ δὲ xotn- 
γορος συλλαμβάνει χαὶ τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὸ ἐχείνου" καὶ ὅ 
πάλιν ἐν τῷ ἀντονομάζοντε ἀχολουϑεῖ τὸ πρᾶγμα τῷ 
ἐγχλήματι xol ἡ κλοπὴ τῇ ἑεροσυλίᾳ᾽ ἐν δὲ τῷ κατὰ 
σύλληψιν οὐκέτε" οὐ γὰρ ὁ δημοσίᾳ ἀδικῶν ἤδη καὶ 

᾿βίαιος" οὗ γὰρ πάντως ὁ δημόσιον ἀδικῶν ἤδη καὶ ἴδιον 
ἠδίκησε" χεχώρισται γὰρ τῇ φύσει. Ζητητέον, πῶς δύ- 10 

γαται ὃ κατὰ σύλληψιν καὶ ὁ ἀντονομάξζων ὅρος εἶναι" 

εἰ γὰρ ὅρος, ὁμολογεῖται ζήτησις ἀτελοῦς εἶναι πράγματ 

τος, πῶς τὰ τοιαῦτα δύναται ζητήματα ὅρος εἶναι, ἐν 

οἷς οὐδὲν 58 λείπει πρὸς τὸ πλῆρες τοῦ πράγματος" ὁλό- 
κληρον γὰρ ἐν τούτοις τὸ πεπραγμένον, οἷον ἡ βία καὶ 15 
ὕβρις ἡ κλοπή" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ ὡς ἐπὶ τέλους - 
πρὸς τὸ πλῆρες τὴν ἰσότητα ζητοῦμεν". ἀλλ᾽ ἔστι μὲν 

᾿ πλῆρες τὸ πεπραγμένον, ἐπειδὴ δὲ τὸ ἔγχλημα πλέον 
ὄχειν 19 τ, δοχεῖ τοῦ πεπραγμένον, τὸ παρεληλυϑέναι 
τὸ σύμμετρον ἀτελοῦς ἐπέχει τάξιν χαὶ τὰ τοιαῦτα,͵ καὶ 20 

διὰ τοῦτο ὅρος ἡ στάσις" τὴν γὰρ περὶ τοῦ ὀνόματος 
ζήτησιν ἀναδέξεται, Dt. ἂν τι μετὰ τὸ πραχϑὲν προστε- 
Og τῷ πλάσματι" οἷον τὸ ἱεροσυλίας κρίνεσϑαι ἢ δη- 
μοσίων, χαὶ τὴν φράσιν δεῖ πανταχόϑεν ϑεωρεῖν καὶ 
τὴν ἰδιότητα, ὥσπερ καὶ ἐν οἷς ἀτελὲς τὸ πεπραγμένον" 35 
χκαϑαά που ἐπὶ τοῦ ἀνοίξαντος τὸ χενοτάφιον" δύο γὰρ 
ὄντων, ἐξ ὧν ἡ τελεία κλοπὴ πληροῦται, τοῦ τε εἰσελ- 
ϑεῖν εἰς ἑερὸν καὶ ὑφελέσθαι ἱερὰ χρήματα, τὸ μὲν πέ- 

πρακται τῷ χρινοβένῳ, τὸ δὲ οὐχέτι, παρῇλϑε γὰρ, οὗ 

μὴν ἱερὰ χρήματα ἔλαβεν" καὶ πάλιν τυμβωρυχία 39 τὸ 50 

ἀνοῖξαι τάφον καὶ λαβεῖν ἀπὸ τῶν κειμένων, τὸ μὲν 

18 Ald. οὐδὲ, λείπει. 19 Ald. ἔχει: 120 Ald, τυμβορυχία. 
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εἰσελϑεῖν εἰς τὸν τάφον πέπραχται TQ κχρινομένῳ τυμ-- 
βωρυχίας, οὐ μὴν ὑφείλετό τι" χενοτάφιον γὰρ ὑπόκει-- 
ταὶ, στε ἀτελοῦς ὄντος TOU πεπραγμένου τὴν ἰδιότητα 
ζητοῦμεν, ὃν τρύπον καὶ ἐν τῷ ἀντονομάξοντι τὴν ἰδιό-- 

5 Tyra ξητοῦμεν. προϑέντες γὰρ τὸν τόπον τὸν ἱερὸν 
οὐκέτι χλοπὴν, ἀλλ᾽ ἕτερον τὸ πεπραγμένον κατασχευάσο- 

234 μεν" καὶ ἐπὶ τοῦ βιασαμένου f ποιότης τῶν προσώπων, 

ὅτε στρατηγὸς τὴν διχᾳφορὰν xoi τὴν ἀλλοίωσιν τῆς 

πράξεως εἰργάσατο" οὐδ᾽ ἕτερον γὰρ τέλειον εὑρίσχεται, 
40 οὐδὲ τὸ ἴδιον, οὐδὲ τὸ δημόσιον" οὔτε βία μόνον ἐστὶν 

οὐ δημόσιον καϑαρόν" ὥστε εἰ καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι, 
τί χρὴ καλεῖν τὸ πεπραγμένον, ζητοῦμεν ὕπερ ὅρου ἴδιον, 
ὅρος ἄρα καὶ ὃ 31 ἀντονομάζων᾽ τοῦτο οὖν πλέον ἔχει 

κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει. Ἔλαϑεν ἑαυτὸν Ἕρ- 
45 μογένης, τὸν τρόπον τῶν ἐνθυμημάτων χεφάλαιον χα- 

λῶν" χεφάλαιον γάρ ἐστι μέρος λόγου διάφορον ἐργασίαν 
ἐπιδεχόμενον πρὸς τὰ προκείμενα καὶ πεπραγμένα, ὥσπερ 
φέρε ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις πρὸς τὸ παραγραφιχὸν 
διάφορον ἔχει τὴν ἐργασίαν" ἐνταῦϑα δὲ οὐδεμία ἐστὶ 

29 διαφορὰ χατασχευαζομένη, ἀλλ᾽ ἐνθύμημα ἐστι μόνον 
τὸ διαλλάττον" καὶ τοῦτο οὐχ ἐν ?? ἑνὶ τόπῳ κείμενον, 
ἀλλὰ καϑολιχόν" πῶς οὖν κεφάλαιον ἐρεῖ τοῦτο ὁ 'Ἕρμο- 
γένης xal oU μᾶλλον εἶδος λόγου" τὸ γὰρ εἶδός ἐστι μό- 

γον τὸ διαλλάττον καὶ διάφορον ποιότητα ἐνθυμημάτων 
25 παρέχον" 2? χεφάλαιον γὰρ οὐκ ἔστιν" ἀλλ᾽ ἴσως ?* χοι- 
᾿ψῷ λόγῳ κεφάλαιον αὐτὸ καλεῖ περιληπτικόν, 

Τρίτος ὃ κατὰ πρόσωπα διπλοῦς" γίνεται δὲ, ὅτ᾽ ἂν πρᾶγμα δλό- 
κληρον ὑπὸ δυοῖν y πεπραγμένον τι προστιϑέασιν ἀνὰ μέρος ἢ ἄλ- 

λως δύο προσώποις τισὶν ὑπάρχον" οἷον τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖ» 
) " δας 

21 Ald. rp. 22 Ald. οὐκ £»i, inserui ἐν ex Par. 23 Ald, 
παρέχων, scripsi παρέχον. 424 Ald. ἴσῳ. Par. ἴσως. 
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δας διαδέχεσθαι" παῖδα δὲ ἔχων ἡρίστευσέ τις καὶ ἤτησεν 'ἱερωσύ- 
γὴν τινὸς ἀφελέσθαι καὶ αὑτοῦ παῖδα ἔχοντος, ἔλαβεν, τεθνᾶσιν 
ἀμφότεροι" καὶ ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι oi παῖδες ὑπὲρ τῆς ἱερω- 
σύνης" τίς γὰρ ὃ τοῦ ἱερέως παῖς οὔσης τῆς ζητήσεως, τῷ μὲν ἢ 

ἀρχὴ ὑπάρχει τοῦ γεγενῆσϑαι ἐν τῇ ἱερωσύνῃ, τῷ δὲ τὸ τέλος, τὸ 5 

᾿ δερέα ἔτι ὄντα τεϑνάναι αὐτῷ. τὸν πατέρα" καὶ τοῦτον δὲ παραπλη- 

σίως διαιρήσεις, κεφάλαιον ἀντειτιϑεὶς κεφαλαίῳ. 

Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ansvavtiag 
ὁρμᾶται οὗτος Toig προάγουσιν" oi μὲν γὰρ περὶ δύο 

. πραγμάτων τὴν ζήτησιν ἔχουσιν, ὧν ἐν μὲν ϑατέρῳ τὸ 10 
μὲν χατασχευάζει ἑχάτερος, τὸ δὲ ἀναιρεῖ" ἐν δὲ ϑατέρῳ 
ὃ μὲν φεύγων τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ μέν φησιν ὑπεύϑυ- 
γος εἶναι, τῷ δὲ οὐδαμῶς" O0 δὲ κατήγορος συλλαβὼν 

΄ἑχατέροις αὐτὸν ὑπάγει, ὥστε αὐτὸς ὑπάγει καὶ ᾧπερ ὁ 
φεύγων ἔνοχον αὐτὸν χαϑίστησιν" οὗτος δὲ ἐκ τῶν ἐναν- 15 
τίων" οὐ γὰρ περὶ πράγματα δύο τὴν πᾶσαν ἔχει ξήτη- 
σιν, ἀλλ᾽ ἑνὸς ὄντος τοῦ ὑποκειμένου , δύο ἀμφισβητεῖ 

πρόσωπα" ἔστι γὰρ ὃ χατὰ πρόσωπα διπλοῦς, OT ἂν 

πρᾶγμα ὁλόκληρον ὑπὸ δυοῖν 7] πεπραγμένον, περὶ οὗ 

ἑκάτερος ἀμφισβητεῖ εἰς ἑαυτὸν τὴν πᾶσαν οἰκειούμενος 20 
πρᾶξιν, οἷον ὁ μὲν ἦλϑεν ὡς ἀποχτενῶν τὸν τύραννον, 
ὁ δὲ φεύγοντι περιπεσὼν ἀπέχτεινε" xe ἀμφισβητοῦσι 

περὶ τοῦ γέρως, ἑκάτερος rugavvoxtóvoc εἶναι λέγων" ἐγν- 

. ταῦϑα γάρ ἐστι μὲν ὑποχείμενον τὸ πράγμα, τὸ χαϑῃ- 

ρῆσϑαι τὴν τυραννίδα, δύο δὲ τὰ ἀμφισβητοῦντα "9000-25 , 

"te περὶ : αὐτοῦ" καὶ ἕτερος παλιν κατὰ δυο πρόσωπα δι-- 

πλοῦς, ὅτ᾽ ἂν δύο προσώποις τισὶν ἐνυπάρχῃ, πρᾶγμα 

καὶ περὶ αὐτοῦ τὴν ἀμφισβητησιν πρὸς ἀλλήλους ποιῶ»ν-- 

ται, ὡς ἐφ᾽ οὗ παρέϑετο παραδείγματορ᾽ ἐν τούτῳ γὰρ 

πέπρακται μὲν τοῖς παισὶν οὐδὲν, περὶ δὲ τοῦ πράγμα- 50 

τος ἀμφισβητοῦσιν, ἑκάτερος ἑαυτῷ φάσχων προσήκειν. 

δὶ συμφωνίαν τινὲς φήσουσι , μὴ ἔχει πρὸς τὴν τοῦ ὅρου 

ἀπόδοσιν, Ore τὸ χαϑόλου παρῆλϑε γνωστιχὸν τῶν ὅρων 

Rhetor. IV. 

Led 

, 



Ld 
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“ϑεωρημα" ὅτι τὸν ὅρον ἐκ πεπραγμένων χαὶ λειπόντων 
εἶναι * ygr, ἐνταῦϑα δὲ τέλειόν ἐστε τὸ πρᾶγμα ἐν τῷ 

. κατὰ πρόσωπον διπλῷ; ὅτε περὶ πρᾶγμα ὑπάρχει ἡ Du- 
τησις" λέγομεν δὲ, ὅτι ὁλόκληρόν ἐστι xol τέλειον τὸ 

5 πρᾶγμα" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἕτερος τὸ ὅλον διαπεπραγμένος 
ἐφαίνετο, χώραν ὁ τοιοῦτος εἶχε λόγος" νῦν δὲ ἑκάτερος 
'τῷ μέρει χέχρηται, καὶ εἰς ἀμφοτέρους διαιρεῖται. τὸ 
πράγμα" wore ἐξ ἀνάγκης ἑχατέρῳ καὶ πεπραχϑαὶ τι 

235 xoà λείπειν τῷ μὲν γὰρ ἐκβαλόντι τῆς ἀχροπόλεως τὸν 
10 τύραννον αὐτὸ τοῦτο πρόσεστι καὶ πέπρακται τὸ ἐχβα- 

'λεῖν, τὸ δὲ ἀνῃρηχέναι͵ λείπει" τῷ δὲ ἀποχτείναντι τοῦ- 
ro μὲν πρόσεφτι, τὸ φονεῦσαι, λείπει δὲ τὸ μὴ ἐπὶ τὴν 
ἀχρόπολιν ὁρμῆσαι" στε σώζει τὴν πρὸς τὰ λεχϑέντα 
τοῦ, ὅρου ᾿'ϑεωρήματα χοινωνίαν" ἀναγχῃ δὲ .καὶ ἐνταῦ- 

15 ϑα διπλοῖς τοῖς κεφαλαίοις χγρήσασϑαι" ἐπειδὴ δύο τὰ 
πρόσωπα, εἰ καὶ ἡ πρᾶξις uía* ἔστι δὲ καὶ διὰ τῶν 
κειραλαίων διαφορὰν εὑρεῖν τούτου πρὸς τὸν ἀντονομά- 
Covra καὶ τὸν χατὰ σύλληψιν" ἐν μὲν γὰρ ἐκείνοις. εἰ- 

ρήχαμεν, ὅτι διπλοῖς χρηστέον τοῖς κεφαλαίοις μέχρι τῆς 
40 τοῦ γομοϑέτου γνώμης, τοῖς δὲ ἄλλοις ἁπλοῖς" ἐν τού- 

τῷ δὲ πάλιν ἁπλοῖς χρηστέον τοῖς ἄλλοις, πλὴν μόνου 
τοῦ πρός τι, ἑκάστου πρὸς τὸ αὐτῷ χρήσιμον ἐξ ὧν 
ἔπραξε φυλαττομένου τὴν χοινωνίαν xol ὁριζομένου ste- 
οἱ τε οὗ αὑτὸς προβάλλεται, xol περὶ οὗ ὃ ἕτερος ἀντει- 

25 σάγει, χαὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ προσόντα χατασχευάζων δηλα- 

δὴ καὶ ἀποδεικνύων συμφωνοῦντα τῷ ὅρῳ, τὰ δὲ ἀνα- 
σχευάζων τὰ τοῦ ἀντιδίχου" καὶ οὐδὲ ? ἡντιναοῦν χοι- 
γωνίαν δειχνὶς τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πρὸς τὸν ὅρον, 

ἀλλὰ πολὺ ἐλέγχων τὸ παραλλάττον" οἷον ὁ μὲν ἐκβα- 
380 λὼν τῆς ἀχροπόλεως ὁριεῖται πρὸς τὸ ἔδιον λυσιτελὲς λέ- 

yov, ὅτι τυραννοχτόνος ἐστὶν ὁ προϑέμενος ἐπιβουλεῦσαι 

*- 

1 Ald, εἰ xai. 2 Ald. οὐδὲν. 
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τῷ τυράννῳ xal σπουδὴν ταύτην ποιησάμενος, ὃ ἀνελ- 
ϑὼν εἰς ἀχρύπολιν , ὁ τῶν δορυφόρων γυμνώσας, ὁ τοὺς 
φυλάττοντας αὑτὸν ἀπελάσας, ὁ ὑποχείριον τοῖς τυραν- 
νουμένοις καταστήσαρ᾽ τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι πέπραχται 
τούτων οὐδέν᾽ οὔτε γὰρ ἐσπούδασας χαϑελεῖν τὴν τυ- ὅ 
ραννίδα, ov9" ὅλως ἐνεχείρησε τῷ πράγματι, αὐτίχα οὐχ 
εἰς ἀχρόπολιν ἤλϑεν, οὐχ εἴσω παρῆλθεν, οὐ τὸν xiy- 
'δυνον τὸν πρὸς τοὺς δορυφόρους ὑπέστη" ὦστε οὐχ ἂν 
ei rugovvoxróvog , οὐδὲ δύναται τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητεῖν" 
ὃ δὲ ἕτερος παλιν ἀνϑοριεῖται ὁμοίως, τὸ μὲν ἴδιον συνι- 10 
στὰς, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδίχου ἐκβάλλων" ἐρεῖ γὰρ, τυραν- 
γοχτόνος ἐστὶν ὁ διαχρησάμενος τὸν τύραννον, ὁ μὴ 
φεύγειν παρασχῶν, 0 ἐπ᾽ ἄκρον ἐλευϑερώσας τὸν δῆμον" 
ταῦτα ἔπραξα μὲν ἐγὼ, τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι τούτων 

οὐδὲν ὑπάρχει, ὥστε ἐμοὶ ovx ἐχείνῳ ἡ ἐπὶ τῷ καϑηρη- 15 
κέναι τὴν τυραννίδα δωρεὰ προσήχϑι" ἀπὸ δὲ τῶν ὅρων 
πρόδηλος ἐκ τῶν λοιπῶν κεφαλαίων διπλὴ ἐξέτασις" διπλᾶ 
γὰρ ὁριξομένων διπλὴν ἀνάγχη τὴν τῶν ὅρων διαίρεσιν 

γενέσϑαι. "Ἰνὼ μέρος. Θαυμασίως τὸ ἀνὰ μέρος, οὖ- 

δὲ γὰρ ἂν συσταίη ὁρικὸν τὸ. τοιοῦτον ζή ζητημα, & un 20 

ἑχάτερος ὑπάρχει μέρος τι πραξας" εἰ 7ὰρ μὴ δοίης, τῷ 

μὲν τὴν ἀρχὴν, τῷ δὲ τὸ τέλος, οὐδ᾽ ἂν συσταίη τὸ ζή- 

τημα" ὅπερ τινὲς ἀγνοήσαντες μιχροῦ τῆς ὁριστικῆς ζη- 

τήσεως ἐξέβαλον τὸ εἰδὸς τοῦτο" ἐπὶ γὰρ ἀτελῶν, φα- 
σὶν, τὴν ἰδιότητα ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁλοχλήρου τοῦ 25 

πεπραγμένου τυγχάνοντος" εἰ γὰρ ἐντελὲς καὶ πλῆρες τὸ 
πεπραγμένον, οὐχ ἂν ὅρος εἴη. ἀμέλει εἰ πλάσομεν δύο 
τινὰς κατὰ φιλίων διερϑαρχέναι τὸν τύραννον, ὡς ἐπὶ. 
τοῦδε τοῦ παραδείγματος. “Αρμόδιος καὶ “Αριστογείτων 
καϑεῖλον τὸν “ἹΙππίάν καὶ ἀμφισβητοῦσι τοῦ γέρως» ἢ 50 
αἰτοῦσι τὸ γέρας" οὐχ ἔτει ὅρος τὸ τοιοῦτὸν, ἀλλ᾽ ἑτέραν 
ποιεῖ στάσιν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν πραγματικήν" εἰ 

γὰρ. καὶ δύο τοὺς πράξαντας ἔχομεν, ἀλλ᾽ ὅμως τὸ ἴδιον 

"Ὁ 
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«τῆς. ὁριστικῆς στάσεως οὐκ ἔχει τὸ ζήτημα" οὗ γὰρ τὸ 
μὲν ὁ δεῖνα, τὸ δὲ ὁ δεῖνα ἔπραξεν φανερῶς, ἀλλ᾽ ἀόρι- 
στὰς ἡ πλάσις καὶ πάντα ἀμφοῖν χοινά. Ἢ ἄλλως 
δύο προσώποις τισίν. Οὐ μόνον φησὶν ἐπὶ κατορ.-. 

5 ϑώματος διπλοῦς ὅρος γίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλως wg ἐπὲ 

τῶν ἀμφισβητούντων περὶ τῆς ἱερωσύνης" ἐνταῦϑα γὰρ 
οὐχ ὄντος χατορϑώματος αὑτοῖς, ἀμφισβήτησις γίνεται 
πράγματος, τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν, τοῦ δὲ τὸ τέλος ἔχον- 
τος" κατὰ διαίρεσιν ἀμφότεροι προβολαῖς γρήσονταε, 

40 μιᾷ "δὲ ἑκάτερος". τοῦτο γὰρ ἴδιον τοῦ κατὰ πρόσωπα 
διπλοῦ καὶ πρόχείρος ἡ αἰτία" ἔστι γὰρ προβολὴ ἔχϑε- 

236 σις τῶν πεπραγμένων μετὰ χἁτασχευὴς καὶ αὐξήσεώς τι- 
vog* οὐχοῦν ἐν μὲν τοῖς χατὰ χρίσιν ὁ χατήγορος μόνος 
ἔχει τὴν προβολήν, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀμ- 

45 φότεροι, καὶ ἐν TO κατὰ αἴτησιν μόνος, ov γαβχιδήπου 

καὶ ὁ ἀντιλέγων προβολῇ χρήσεται οὐδ᾽ αὐξήσει τὸ πε- 
πραγμένον, κατ᾽ αὐτοῦ γὰρ τὸ γενόμενον" τοὐναντίον 
OVV μειώσει χαὶ δείξει μηδενὸς ἄξιον 5 τὸ πεπραγμένον. 
Τὸν δὲ συλλογισμόν τινες βούλονται ἐχλείπειν ἐν τοῖς 

30 κατὰ ἀμφισβήτησιν, καὶ καλῶς βούλονται, λέγοντες, Ott 
ἀπὸ τῶν αὑτῶν πεπραγμένων ἑχατέρου ὁριζομένου τὸ 
ὑποχείμινον ὄνομα ὃ- τὸν συλλογισμὸν δέχόμενος ov 
πλέον τὸ ἑαυτοῦ ἢ τὸ τοῦ ἐναντίου συστήσεται" οἷον ὡς 
ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ γέρως, ὃς ἂν τῷ συλλο- 

25 γισμῷ χρήσηται 4 μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων λέγων τά 5 τε 
ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἀντιλέγοντος, ἴδιον γὰρ συλλογισμοῦ τὸ 
συνάγϑιν. ἀμφότερα τὰ διῃρημένα, οὐδὲν μᾶλλον ὑπὲρ 
ἑαυτοὺ ἢ τοῦ ἀντιλέγοντος ἔσται τὸ λεγόμενον" ὥστε πὼς 

τῷ χεφαλαίῳ χρήσεται, πῶς δὲ οὐχ ἐχλείψει ἐν τῷ ἐξι- 
50 σάζοντι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τινές φασιν διαφέρειν τὴν δι- 

αἰρεσιν τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν, τοῦ τε ἀντονομάξζοντος 
- 

5 Ald. ἀξιῶν. 4 Ald. χρήσεται. 5 Ald. λέγοντά τε. 
΄ t 
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καὶ τοῦ κατὰ σύλληψιν' ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντονομάζοντι 
καὶ τῷ κατὰ σύλληψιν δύο ζητουμένων ὀνομάτων διπλοῖς 

τοῖς οἰχείοις ἕκαστος χρήσεται κεφαλαίοις, προβολῇ, ὅρῳ, 
ἀνϑορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοϑέτου" ἐνταῦϑα δὲ 
εἰ χαὶ τῶν διπλῶν ὁ ὅρος, οὐ διπλοῖς ἕχαστος τοῖς Oi- 5 
κείοις χρήσεται" ἀλλ᾽ ἀμφότεροι μὲν χρήσονται προβο- 

᾿λαῖς καὶ ὅροις xal χατὰ τοῦτο διπλῇ δαχεῖ διαίρεσις". 
OV μέντοι διπλοῖς τοῖς οἰκείοις ἕκαστος γρήσεται, ἀλλ᾽ 
ἁπλοῖς σὺν μιᾷ προβολῇ καὶ ὅρῳ καὶ ἀνθορισμῷ᾽ imu- 
δὴ ἕν τὸ ζητούμεναν ὄνομα, τίς ὁ τυραννοχτάνος, καὶ ἕν 10. 

ὁρίζεται. οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάζοντος ὁρίζεται, τίς 
à ἱερόσυλος καὶ πάλιν τὸ ἕτερον ὄνομα, τίς ὁ κλέπτης" 

ἀπὸ δὲ τῆς πηλιχότητος διτιλοῖς ἕχαστος τοῖς οἰκείοις 
χρήσεται" ἐπειδὴ δύο ἐστὶ τὰ ἐξεταζόμενα πράγματα ἀνὰ 
μέρος, ἑκάτερος ἀνὰ μέρος χρήσεται τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ πε- 15 
πραγμένῳ, καὶ οὐ μόνον αὐξήσει τὸ ἴδιον, ἀλλὰ καὶ τὸ C7 
τοῦ ἐναντίου μειώσει" τὸ δὲ πρός τε ἁπλοῦν ἐστιν" αὖ» 
τῶν γὰρ ἀντεξέτασις ἔσται τῶν πεπραγμένων, καὶ ἀγω- 
γιεῖται δεῖξαι τὸ ἑαυτοῦ μεῖζον καὶ ϑαυμασμότερον᾽ ἱστέον᾽ 
καὶ τοῦτο, ὅτι τὸν χατὰ ἀμφισβήτησίν τινες οὐ βούλον- 20. 
ται διπλοῦν εἶναι" κἂν γὰρ δύο, φασὶν, ἔχῃ πρόσωπα, 

ἀλλ᾽ οὐ ζητεῖται τὸ πρόσωπον ἐν ὅρῳ, ἀλλ᾽ ἰδιότης πρά- 

γματρς καὶ ὄνομα πράγματος, οὐ προσώπου ποιότης" 

εἰ γὰρ πρόσωπον ζητοῦμεν καὶ ποιότητα, οὐχοῦν καὶ 

βούλησιν καὶ δύναμιν ζητήσομεν" ἀλλ᾽ οὔτε πρόσωπον 25 

οὔτε ποιότητα πράγματος ζητοῦμεν. ἄλλοι δὲ χαὶ τοῦτο 

λέγουσιν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν ὅροις κατὰ πρόδωπα διπλοῦς" 
ἀπατηϑεὶς δὲ ὁ reyvix0g ἀπὸ τῶν στοχασμῶν ἑνόμισε 

καὶ ἐν ὅροις εἶναι κατὰ πρόσωπα διπλοῦν, οὐ κατανοή- 

σας, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἐπειδὴ ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, Eso 

εἰχύτων αἱ ἀποδείξεις" εἰχότα δέ ἐστι βούλησις καὶ δύ- — 

ψαμις, ἅπερ ἐστὶ προσώπων, διὰ τοῦτο ἔστι χατὰ πρόσω- 
πα διπλοῦς" ἐν δὲ ὅρῳ ἐπειδὴ μὴ ἐξ εἰχότων, οὗ γὰρ 

- 
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ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, αὐτὸ δὲ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα τί ἐστι, 

διὰ τοῦτο κατὰ πράγματα μὲν διπλοῦς ἔστιν ὅρος, xa- 

τὰ πρόσωπα δὲ οὐδαμῶς" oiov ἀνῆλϑέ τις ἀναιρήσων 

τὸν τύραννον, ἔφυγεν ὁ τύραννος., ἄλλος φεύγοντι περι-- 

$ τυχὼν ἀπέχτεινε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" ἐνταῦ- 

Oa yao οὐ πρόσωπα ἐξετάζεται, ἀλλὰ τίς ὃ τυραννοχτό- 

vog τὸ πρᾶγμα αὖτό" καὶ παλιν ἐν ᾧ περὶ τῆς ἱερωσύ- 
νης ἀμφισβητοῦσιν οἱ παῖδες, τὸ πρᾶγμα ζητοῦμεν, τίς 

ἀπὸ τοῦ ἱερέως" καὶ λέξεε ὁ τοῦ ἱερέως παῖς, Oti τοῦ 

40 γένους αἱ ἱερωσύναν εἰσίν" ταῦτα μὲν ἐχεῖνοί φασιν" 

yu δὲ τοῦ τεχνικοῦ. τὸν σχοπὸν εἰδέναι, ὃν οὗτος ἐκά- 

Aega xarà πρόσωπα διπλοῦν" οὐ γὰρ ὡς ποιότητος προ- 

σώπων ζητουμένης, * ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δύο προσώπών ὄντων, 
ἑνὸς δὲ πράγματος ξητουμένου καὶ ὀνόματος, ὃ μὲν τὴν 

s ἀρχὴν τοῦ πράγματος προβάλλεται, ὁ δὲ τὸ τέλος, ὡς 

ἔχαστος τὴν τοῦ ὀνόματος οἰκειοῖ φύσιν, λέγων τυραν- 

γοχτόνος εἶναι, ᾧ πέπραχε, διὰ τοῦτο διπλοῦν αὐτὸν ix 
προσώπων ἐχάλεσεν" ἐν γὰρ τοῖς προσώποις τὰ ἴδια τοῦ 
ὅρου συμβέβηκεν ἀμφοτέροις, λέγω δὴ τὸ λεῖπον vai 

20 πεπραγμένον" ἀμφοτέροις γὰρ καὶ πέπρακται καὶ λείπει. 
. 7 [4 

“Συριανοῦ. ᾿Επειδὴ καὶ στοχασμοὶ χατὰ 7 ἀμ- 
φισβητησίν εἰσιν, ὡς ἐχεῖνο, τύραννος νοσῶν καὶ ὑπο- 
πτεύσας εἰληφέναι φάρμαχον παρὰ τοῦ οἰχείον ἰατροῦ 
μετεπέμψατό τινα τῶν ἐκ τοῦ δήμου ἰατρῶν ἀλεξιφάρ- 

25 u«xov δωσοντα" ἔλαβεν χαὶ 8 ἐτελεύτησεν ἐπὶ σημείοις 
φαρμάχων" νόμου κελεύοντος τὸν τυραννοχτόνόν δωρεὰν 
λαμβάνειν ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἰατροὶ περὶ τῆς 
δωρεᾶς" ζητητέον, τίς ἡ διαφορὰ τούτου τε xol TOU χα- 

τὰ ἀμφισβήτησιν ὅρου" ἐν μὲν οὖν τῇ χατὰ στοχασμὸν 

80 ἀμφισβητήσει περὶ τοῦ προσώπου ποιούμεϑα τὴν ξήτη- 
--—— 

2 à 

6 Ald. προσώπῳ ξητούμενο. ἢ Ald. xai, Sectio haec in 

Ven. posita est post eam quae est p. 569. — 8 xai Ven. om. 
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σιν, πότερος τῶν ἰατρῶν τυραννοχτόνος" ἐν δὲ τῇ ὁρι- 
κῇ ἀμφισβητήσεν τὸ πρᾶγμα ζητοῦμεν, πότερον τὸ διῶ- 
ξαι τῆς ἀχροπόλεως ἢ τὸ ἀνελεῖν τυραννοχτονία, καὶ τῷ 
μὲν λείπει τε τοῦ ὅλου πράγματος, τῷ δὲ πέπρακταί τι- 
συνελϑόντα δὲ τὰ παρ᾽ ἑχατέρων γινόμενα ἕν τέλειον b 

. “- Ύ « € , 

ἀποτελεῖ" πάντως OUYV ῃ ὁρικὴ ἀμφισβήτησις ἐχ λειπόν- 

των." ἐστὶ xol πεπραγμένου" ἐν δὲ τῇ κατὰ πραγματι- 

κὴν ἐπαινέσει μὲν xol τὸν ἀμφισβητοῦντα *? ὁ φεύγων, 
ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον ἄξιον 11 ἀποφανεῖ 12 τῆς τιμῆς" ὡς 

in ἐχείνρυ" μετὰ τὰ Μηδικὰ ἔδοξεν ὑπὸ τοῦ ἀρίστου 

τῶν “Ελλήνων βασιλεύεσϑαι τὴν ᾿Ελλαδα, καὶ ἀμφισβη- 
τοῦσι Θεμιστοχλῆς χαὶ Παυσανίας" γνωστέον δὲ, ὅτι πολ- 

λὰ τοιαῦτε προβλήματα Opuxà εὑρίσχεται" ὡφπερ γὰρ 

ἐν στοχασμῷ ἄπειρα μὲν τὰ ἁπλᾶ, πολλὰ δὲ τὰ ἐκ προ- 
σώπων ἀτελῆ, ὀλίγα δὲ τὰ ἐκ πραγμάτων ἀτέλῆ προχα- 
τρσχευαζόμενά Ἶ" τε καὶ ἐμπίπτοντα καὶ συνεζευγμέγα, 
οὕτως xoi ἐπὶ τῶν ὅρων τὰ ἁπλᾶ ἄπειρά ἐστιν" τὰ δὲ 
ἀντονομάζοντα χαὶ ἐμπίπτοντα ὀλίγα" πλεῖστα 14 δὲ καὶ 
τὰ χατὰ δύο πρόσωπα, ἃ xc χατὰ ἀμφισβήτησιν γίνε- 
ται xoi χατὰ συμβουλὴν καὶ xara τὸ δικανικὸν εἶδος 

oU μόνον δὲ ἐκ λείποντος 15 καὶ πεπραγμένου συνέσφηχεν 
ὁ χατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρος, ἀλλὰ χαὶ ἐκ πεπραγμένου 
μόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ Κεφάλου καὶ ᾿4ριστοφῶντος τῶν ἀμ- 

φισβητούντων τοῦ καλοῦ βίου" καὶ ἐκ λείποντος μόνον, 
ὡς ἐπὶ τοῦ γελῶντος xal κωλυομένου ἱερᾶσθαι" δοχεῖ δὲ 

* , ⸗ 7 1 
x«i τὸ 156 χατὰ τὸν Κέφαλον ix λείποντος είναι xat πε- 

9 Ven. ἐχλείποντος. Ald, ἐκλειπόντων, Scr. ἐκ λειπ. 10 Ven. ov»- 

ἀμφισβητοῦντα. 11Par.aitox.Ald.airoy, 12 Ald. ἀποφαινεῖ. Ven. 

ἀποφαίνει. Par. ἀποφανεῖ, 13 Ald.et Par. προκατααπευπξόμεναί et 

συγεζευγμέναι. Correxiex Ven. 14 Ven. πλεῖστα δὲ κατὰ δύο πρόσ. 

ἃ καὶ κατὰ ἀμφ. ἔφαμεν" ἡἧ δὲ δρικὴ ἀμφισβήτησις γίγνεται καὶ κατὰ 

συμβουλὴν. 15 Ald. ἐκλείτοντος h.l. et bis paullo post, ut supra 

p. 476. 1. 20. 16 τὸ 70 deest in Ald. et Par., recepi ex Ven. 

25 
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πραγμένου, λείποντος μὲν τοῦ χατὰ τὸν Κέφαλον μέρους 

τῷ μηδεμίαν 17 γραφὴν φυγεῖν, πεπραγμένου δὲ τοῦ 
xara τὸν ᾿Αἀριστοφῶντα τῷ πολλὰς φυγεῖν γραφὰς καὶ 
μηδεμιᾶς 19 ἁλῶναι" oi μὲν οὖν μελετῶντες ὡς ὅρον τὸ 

δ χατὰ τὸν Κέφαλον πρόβλημα τῷ ἑτέρῳ μέρει οὐ. προσ- 

ἄψουσιν ἐπαίνους" οἱ δὲ ὡς πραγματικὴν κατὰ ἀμφισβή- 

τησιν ἐπαινέσουσι μὲν καὶ τὸν ἕτερον, ἑαυτοὺς δὲ μᾶλλον 

συστήσουσιν" ἐν μὲν οὖν πραγματικῇ ὥρισται L αἴτηα:ς 

* τῆς δωρεᾶς, οἷον σίτησις ἢ εἰκὼν ἣ ἐχϑροῦ ἀναίρεσιρ" 
40 ἐν δὲ ταῖς ἀλλαις στάσεσιν 19 * ἀόριστος 7] δωρεά ἐσὲιν" οὐ 

μόνον δὲ ἐν ὅρῳ κατὰ ἀμφισβητησίν ἐστε προβλήματα, 
ἀλλὰ καὶ ἐν πραγματικῇ καὶ ἐν ἀμφιβολίᾳ, σπανίως δὲ 
καὶ ἐν στοχασμῷ" καϑόλου τοίνυν τὰ κατὰ ἀμφισβήτη- 
σιν προβλήματα γνωσόμεϑα ποίας ἐστὶ στάσεως, εἰ μά- 

ib ϑοιμὲν ὅτι ὃ μὲν στοχασμὸς τὸ δικανικὸν ἔχει μόνον, 
σπανίως d? καὶ τὸ συμβουλευτιχὸν, αἱ δὲ ἀντιϑετικαὶ 
μόνον τὸ διχανιχὸν, πραγματικὴ δὲ ἄμφω., αἱ δὲ νομι- 
καὶ τὸ διχανικὸν πλὴν τῆς ἀμφιβολίας" αὕτη γὰρ ἔσϑ᾽ 
ὅτε xal τὸ συμβουλευτιχὸν ἐπιδέχεται" πᾶσαι τοίνυν αἱ 

20 ἀμφισβητήσεις γίνονται, ἢ κατὰ στοχασμὸν, ἢ κατὰ ὅρον, 
ἢ χατὰ πραγματικὴν, 19 ἢ χατὰ ἀμφιβολίαν" ἀλλ᾽ ?9 ἐν 
μὲν στοχασμῷ, ὡς εἴρηται, οὔτε τῆς ?? δωρεᾶς αἴτησις 

ὥρισται" χαὶ τίς ὁ τυραννοχτόνος ξητοῦμεν. ἐπὶ ?? τῶν 

δύο ἰατρῶν τῶν ἀνελόντων φαρμάχῳ τὸν τύραννον, xal 
35 ἀμφισβητούντων ἀλλήλοις 3" τῆς δωρεᾶς" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ 

ἐκ λείποντος ?* καὶ πεπραγμένου ἡ ἀμφισβητησίς ἐστι, 
938 χαὶ εἰ τὸ ^V διῶξαι τὸν τύραννον τυραννοχτονία ζητοῦ- 

μεν" ἐν δὲ τῇ πραγματικχῇ ἡ μὲν τῆς δωρεᾶς αἴτησις à- 

. 47 Ald. γραφεῖν. 18 Ven. μηδεμίαν. tum Ald. ἄλωχαι. 

48" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν bis est in. Ald, 49 Ven. ἢ 

κατὰ πραγματικὴν ἀμφιβολίαν. 30 Ven. ἀλλὰξ 21 Ven. ἢ τῆς 

ὃ. ait. 22 Ven. ὡς ἐπὶ. 45 Ald. ἀλλήλων. 24 Ald. 

ἐχλείποντος. — 25 Ven, Ἰῷ διῶξαι v. τ. τυρραννοκχτονία. 

, 
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οισται, περὶ μελλόντων δὲ ἡ σχέψες γίνεται" ἐν δὲ τῇ 
-ἀμφιβολίᾳ ἡ κατὰ ὁμωνυμίαν: ἡ ἀμφισβήτησις γένεται, 
ὡς ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων τῶν ἀμφισβητούντων, ; τίνες οὗ 
ἡγεμόνες, πότερον οἵ ῥήτορες ἢ ἢ oi στρατηγοὶ" ἢ cg! ἐπὶ. 

τοῦ ξυλίνου τείχους οὗ ἔγρησεν ὁ ϑεός" ἢ κατὰ σύνϑεσιν 5. 
ἢ 25 διαίρεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Πανταλέοντος, ὅπερ δοκεῖ καὶ 
ἀσύστατον εἶναι" ὥσπερ δὲ περὶ τιμῆς καὶ πρωτείων ἀμ- 
φισβητήσεις γίνονται, οὕτω xoi περὶ τρμωριῶν καὶ xoAa- 
σεως, καὶ λέγεται 37 ἐπ᾽ ἐχείνων ἀντιπροβάλλονται ἀλ- 
λήλους, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου". λοιμοῦ καταλαβόντος τὴν λ- 10 
λάδα ἔγρησεν ὃ ϑεὸς παύσασϑαι τὴν νόσον, εἰ τὴν ἀσε- 
βὴ πόλεν κατασχάψειᾳαν" καὶ ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλας 
᾿4ργος τε χαὶ Θηβαι" καὶ τόδε" μετὰ 38 τὰ ἐν Χαιρω-" 

yi; ?? χρωμένοις σπερὶ 35 τῆς ἥττης ἔχρησεν ὁ ϑεὸς ἡγεμό- 
vov χαχότητι γεγενῆσϑαι τὴν ἧτταν, ἀντιπροβάλλονται 45 

᾿ ἀλλήλοις οἱ στρατηγοὶ xol οἱ ῥήτορες. ?* 

Τέταρτος ὃ ἐμπίπτων, ὅτ᾽ ἂν ὥσπερ ἐν στοχασμῷ μεταξὺ τῶν κε- 
φαλαίων ἄλλο ἐμπέσῃ ζήτημα ὁλόκληρον, οἷον ἀμύητος ὄναρ ἰδὼν 

26 Ven. κα 2427 Ven. λέγεται. Ald. Par. λέγονται. 28 

Ven. μετὰ, Ald. Par. κατά.. ωῳ( 29 Ald.- Χερωνείᾳφ. 530 megi ex 

Ven.recépi. 31 Ven. peri igi: δὲ δυσχερεστέρα τῶν τοιούτων 

προβλημάτων ἐπίγνωσις, πότερον δρικῆὴς ἐστιν ἀμφισβητήσεως ἢ τῆς 

κατὰ ἀμφιβολίαν ὥσπερ κἀκεῖνο" πολεμοῦντές τινες πρὸς ἑτέρους 
ries αν, ὥστε TOY ἀυτομολοῦντα ἐλεύϑερα καὶ ἴδια ἔχειν ἃ ἐπάγε- 

ει" ἠντομόλησέν τις δοῦλον ἐπαγόμενος, ἄλλος Ἰντομόληοεν τὶν d- 

γὴν ἐπιφερόμενος τοῦ δούλου καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ αὐτοῦ" πλεῖστα 

καὶ ἄλλα τοιαῦτά ἐστι, περὶ à» ἅπορον ἀποφήνασϑαι ποίας ἐστὲ 
στάσεως" πλὴν ἐάν τις τὰ ἴδια ἑκάστης διερευνῶν ἢ στάσεως, μᾶλλον 

δρικὰ εὑρεϑήσεται ἐκ λείποντος ὄντα καὶ πεπραγμένον * τὰ γὰρ κα- 

τὰ ἀμφιβολίαν. ἢ περὶ προσῳδίαν 7, διάστασιν γίνεται συλλαβῶν, 

ὡς ἀκριβέστερον ἐν τοῖς περὶ ἀμφιβολίας λελέξεται " τοσαῦτα μὲν 

οὖν περὶ τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν δρικῶν προβλημάτων, τελευταῖον 

δὲ εἶδος τῶν διπλὼν p. 573. 1. 12. , 
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τὰ uvorjgha ἤρετό τινα μυηϑέντα εἰπὼν ἃ εἶδεν, εἰ οὕτως ἔχοι. avy- 
κατέϑετο ὃ ἐρωτηϑεὶς καὶ ὡς ἐξειπὼν ὑπάγεται" τί γὰρ τὸ ἐξειπεῖν 

οἴσης τῆς ζητήσεως καὶ ταύτης μέχρι. τοῦ πρός τι προϊούσης, ἐμ-- 

πεσεῖται καὶ, τίς ὃ ἀμίητος, ἄλλο ζήτημα" καὶ διαιρήσεις γε καὶ 

δ τοῦτο πᾶσι τοῖς by; uiros τοῦ πρός τε" εἶτα ποιήσεις τὰ 

λοιπὰ κεφάλαια. 

Συριανοῦ. ᾿Ἐνταῦϑα δύο ὄντων τῶν ζητουμένων 

τοῦ τε εἰ τὸ ἐπινεῦσαι ἐξειπεῖν dati καὶ τοῦ Ὁ si μεμύηται 
ὁ ὄναρ ἑωρακὼς μέχρι τῶγ πρός τι T γελϑούσης τῆς ἐξε- 

40 τάσεως τοῦ προτέῤου ξητήματος, οὕτως ἐμπίπτει τὸ δεύ- 

τερον" ἔνϑα δὴ καὶ τὴν τάξιν ἐναλλάττουσιν οὗ ἀγωνι- 
ξόμενοι, ὥσπερ. ἐν τοῖς ἁπλοῖς, t ὅροις, ἐν οἷς ἄλλο μὲν 

τὸ χρινόμενον ἔφαμεν, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον" καὶ ὃ 

μὲν κατήγορος γένεται φεύγων, ὁ δὲ φεύγων διώκων " 

45 ἀμέλει χαὶ τῶν κεφαλαίων ἐναλλάττουσι τὴν διαίρεσιν" 

ζητούντων γὰρ αὐτῶν, εἰ μεμύηται 0 τεϑεαμένος τὸ 

ὄναρ, ὃ μὲν φεύγων τοῖς ἰδίοις τοῦ κατηγόρου γρήσεται 

κεφαλαίοις, ἀνϑορισμῷ φημι καὶ συλλογισμῷ, χατα- 

σχευάξων ὅτι μεμύηται, ὁ δὲ πρότερον κατήγορος τῷ 

20 τοῦ φεύγοντος ὅρῳ ἀνατρέπων τὸ μεμυῆσϑαι διὰ τοῦ 
ὀνείρου τὸν ἄνϑρυπον" ξητητέον 3», τίς ἡ διαφορὰ rov? 

éunizrovrog G ὅρου χαὶ στοχαδμοὺῦ ἐμπίπτοντος, καὶ φα- 

μὲν ὅτι. ἐν στοχασμῷ ἀπὸ τοῦ χρῴματος τοῦ προτέρου 
ζητήματος τὸ δεύτερον ἀναφαίνεται ζήτημα, καὶ οἰχεῖόν 

25 ἐστε xal ἠρτημένον * ro) προτέρου" καὶ αὑτὸ δὲ τὸ γρῶ- 
μα οὐχ ὃ λέγων ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ χεῖται τῷ προβλή- 

ματι" ἐν δὲ. τῷ ἐμπίπτοντι δρῷ τὰ τε ζητήματα ἄμφω 
χεχώρισται ἀλλήλων" μετὰ γὰρ τὰ πρός τι τὸ ἕτερον 
ἐξετάξεται ζήτημα φύσεως ἄλλης ὑπάρχον" ἄλλο γὰρ τὸ 

30 ζητεῖν, τὶ τὸ ἐξειπεῖν, καὶ ἄλλο, τίς ὁ 4 ἀμύητος" καὶ 

1 ΑἸὰ, τὸ, scripsi τοῦ. 2 τοῦ Ven. om. —.1. 23. in eodem est 
ἐν μὲν grozacug. — 5 Ald. et Par. ἡμαρτημένον. Yen. ἠρτυμένον, 
scripsi ἠρτημένον. 4 o Ven. om. 

4 
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απὸ τῶν πρός τι τοῦ πρώτου ζητήματος ἐμπίπτει τὸ dei- 
τερον ξήτημα. 5 

[o » - — -  Zone«rpov xal Μαρκχελλένου. Δοκεῖ τοῦτο 
e τς τ 2 , , » ἕτερον εἶδος εἰναι ὅρου τῶν συνεζευγμένων" δύο γὰρ ἔχει 
ζητήματα τὰ συνεζευγμένα, ὥσπερ καὶ οἱ συνεζευγμένοι 5 

4 9 . € w . M , » 3 στοχασμοὶ, ἀλλὰ ὃν μὲν ἔχει τὸ προχείμενον ὄνομα, si 
ἐξεῖπεν τὰ μυστήρια" τὸ γὰρ δεύτερον εἰς σύστασιν τοῦ 
προκειμένου παραλαμβάνεται, τὸ εἰ ἀμύητος ὁ ἕτερος" 
e? 3 ν * 4 » , , * € ὠστε OU διπλοῦν xcv δυο ἔχῃ ζητηματα" οὐδὲ γὰρ ὃ 
στοχασμὸς ὁ ὁ συνεζευγμένος διπλοῦς, ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχει τὸ 
τ et 2. X « —- - , 

εἶδος. Οτ᾽ ἂν womsp iv στοχασμῷ. To σχήματι 
, , “ [4 » 4 5 

μόνον παραπλήσιος, τῇ δὲ φύσει διάφορος" ow γὰρ ἐπὶ 
τοῦ γρώματος ἀναχύπτει, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ" 
οὔτε γὰρ ὅλως κεφάλαιον γρῶμαά ἐστιν ἐν ὅρῳ,, οὐδ᾽ 
3 , - , » 3 3 , 3 “- 

ἀδηλου τοῦ πράγματος ovrog ἀλλὰ δηλου μὲν, ατελοῦς 

5 Ven. pergit: Τέταρτον δὲ εἶδος τῶν διπλῶν ὕρων τὸ κατὰ 
9 [4 , o «a 4 δύ , 3 , 

ἀμφισβήτησιν καλούμενον, ὁπὲρ καὶ κατὰ δύο πρόσωπα ὀνομάξου-- 
e e » ΓΚ ἢ e , 5 c8 , 

ow, ὃ (Cod. oc) ὠνόμασται μὲν οὕτως διοτι περὶ ἑνὸς πράγματος 

ὑπ᾽ ἀμφυῖΐν ἰργασμένου ποιοῦνται τὴν ἀμφιβολίαν, καὶ τὰ δύο δὲ 

σιρύσωπα καλεῖται oty ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὅροις οὐκ εἰσὶ δύο 
, * , , ' 344343 t! * , 

πρόσωπα τὰ ἀγωνιζόμενα, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ἕν ἐνταῦϑα πρᾶγμα ὑπὸ 

σῶν δίο εἴργασται, τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν αὑτοῦ τοῦ δὲ τὸ πέρας πε- 
, € - " ^ Y € : 4 

ποιηχότος, ὡς ἐπὶ τῶ» δυεῖν (ad marg. οἷν) ἐχείνων, ὧν ὃ μὲν τὸν 

τύραννον ἐδίωξεν τῆς ἀκροπόλεως, ὅ δὲ συντυχὼν ἀνεῖλε, καὶ ἀμ- 

φισβητούντων ἀλλήλοις τῆς τοῦ τυράννου δωρεᾶς " διαφέρει δὲ τῶν 

πάντη ἁπλῶν τῷ εἶναι διπλοῦς, τῶν δὲ ἄλλο τὸ κρινόμενον καὶ uÀ- 

Ào τὸ ζητούμενον ἐχόντων τῷ ἐν ἐκείνοις μὲν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν 

ἀγωνιζομένων πεπρᾶχϑαι τὸ πρᾶγμα, ἐνταῦϑα δὲ ὑπὸ ' τῶν δύο 

προσώπων εἰργάσϑαι, τῶν δὲ διπλῶν τῷ ἐκεῖ μὲν εἶναι διπλᾶ τὰ 
, , - 4 4 ' , - ⸗ 3 ⸗ πράγματα, ἐνταῦϑα δὲ τὰ πρόσωπα' διπλᾶ, μίαν uiv εἰργασμένα 

πρᾶξιν, κἀκεῖ μὲν μίαν εἶναι τὴν προβολὴν, ἐνταῦϑα δὲ δύο" ἐπει- 

δη καὶ στοχασμοὶ κατὰ ἀμφισβηήτηοίν εἰσιν, ὡς éxtivo* τύραννος 

x. T. λ. P. 566. l. 21. 6 Ó Ald, om, 

5 
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δὲ ἡ ζήτησις" πῶς οὖν ἐνταῦϑά φησι μεταξὺ τῶν χε- 

φαλαίων ἕτερον ἐμπίπτει ξήτημα, αὐτὸς διδάσχει καὶ 

᾿ 239 ὑποτίϑεται" τοῦ γὰρ πρώτου, φησὶν, ζητήματος ἐξε- 

ταζομένου ἄχρε τοῦ πρός τε, ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα 

6 τέλειον καὶ αὐτὸ τυγχῶᾶνον , οἷον εἰ ἀμύητος ὁ ὄναρ ἰδὼν 

' τὰ BUONO ὃ ὑπ᾽ αὐτῶν TOY ϑεῶν τετελεσμένος, xa 

διαιρεῖταο τοῦτο ἕως τοῦ ngogeru* xol μετὰ ταῦτα πᾶσι 

τοῖς ἑξῆς κεφαλαίοις κοινοῖς χρησόμεϑα" δεῖ οὖν τὸ 

πρῶτον μελετῶν &yQb TOU πρὸς τι" τοῖς δὲ ἐφεξῆς κε- 

40 φαλαίοις κοινοῖς τοῖς μετὰ τὸ πρός τι χρήσασϑαι᾽ οἷαν 

νόμος τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια τεϑνάναι᾽" ἀμύητος 

ὄναρ ἐδὼν τὰ μυστήρια ἤρετό τινα καὶ ἑξῆς" οὐχοῦν ἢ 
προβολή" δεινὰ ἔπραξας ἐξειπὼν τὰ μυστήρια" ὃ ὅρος, 
οὐχ ἐξεῖπον, οὗ γὰρ ἐφϑεγξάμεν" ἀνϑορισμός" xol μὴν 

45 χατένευσας᾽" καὶ συνάψει οὐϑὺς τὸν συλλογισμὸν, λέγων 
ἴσον εἶναι τὸ κατανεῦσαι τῷ εἰπεῖν" γνώμη νομοϑέτου, 

ὅτι ἄτοπον λίαν ἡγήσατο τὸ τοιοῦτον ὁ νομοϑέτης" εἶτα 
ἡ πηλιχότης βεβαιοῖ, ὅτι μέγα καὶ χαλεπὸν τὸ ἐκλέγειν 
τὰ τῶν ϑεῶν μυστήρια" εἶτα τὸ πρός τι, ἅτι χαὶ μεῖζον 

, $010 χατανεῦσαι, βεβαιοῦντος γάρ ἐστιν" ἀφ᾽ οὗ τὸ δεύ- 

τερον ἐμπίπτει ζήτημα ἐξ ἀντιϑέσεως" ἀλλ᾽ οὐχ ἀμύητος 

οὗτος" τοῦτα γὰρ τὸ γρῶμα" καὶ λοιπὰν ἐπανατρέχει 
εἰς 7 τὸν ὅρον τοῦ δευτέρου τούτου ζητήματος φάσχων" 
ἐχεῖνος ἐμυνήϑη ὁ εἰς ϑεῶν ἑερὰ φοιτήσας, ὃ παρὰ δᾳ- 

45 δούχου μαϑών" τὸν δὲ συλλογισμὸν ἐξ ἀντιϑέσεως λη- 

ψόμεϑα, ὅμοιον λέγοντες τῷ ? ὑπὸ τῶν ἱερέων μανϑά- 
γεῖν τὸ ἐν τοῖς ὕπνοις μυεῖσθαι", *? μανϑάνειν γάρ ἐστιν 

. ἐξ ἀμφοτέρων " ταῦτα δὲ ἀνατρέψεις λογισμοῖς χωρίζων 
- xai πολὺ τὸ μέσον λέγων" ἡ πηλικότης καὶ τὸ ** πρός 

|^ ὅθτε μειώσει" ἑστέον δὲ, ὅτε ἐν τῷ εἴδει τούτῳ συμβαίνει *? 

| 7 Àld. ἐπανατρίχεις τὸν Ogov. 8. Áld. ἐμυήϑης omisso sq. 
o0. 9 Ald, τοῦ. 10 Ald. μιῆσθαι. 11 Ald. ἀπὸ rov. 

Par. καὶ τὸ. 12 Ald. συμβαίνειν. ' 
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τὸν χατήγορον τὰ τοῦ φεύγοντος ἔχειν κεφάλαια" τὸν 
γὰρ ὅρον ἀδὶ τοῦ φεύγοντος ὄντα ὃ κατήγορος ἐνταῦϑα 
ἐν τῷ δευτέρῳ ζητήματι λέγει" ὁ δὲ φεύγων τὸν συλλο- 

γισμὸν τοῦ χατηγόρου ὄντα ἀεὶ προβάλλεται. ΄ 

Iiurov εἶδος oi δύο καλούμενοι ὅροι" ὃ γίνεται ὁτ᾽ ἄν περὶ δίο5᾽ 

ὀνομάτων ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου ἢ ζήτησις 7 ἢ. οὗκ ἀντονομαζομένων" 

οἷον τὸν καϑαρὸν καὶ ἐκ καϑαροῦ ἱερᾶσθαι, πατέρα Tig μοιχὸν 

ἀποχτείνας εἴργεται τοῦ ἱερᾶσϑαι" ἣ γὰρ ζήτησις τίς ὃ καϑαρὸς, 
καὶ τίφ ὃ ἐκ καϑαροῦ" καὶ χρὴ «τὸ ἕτερον πρότερον τελείως ἐπ- 

ελθόντα ταῖς κεφαλαίοις αὖϑις ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐξ ἀρχῆς ἱέναι" 10 

ταῦτα περὶ ὅρου. 

Συριανοῦ' Τελευταῖον εἶδος τῶν διπλῶν ὕρων 
ἐστὶν οἱ χαλούμενοι δύο ὅροι, ὅπερ ὠνόμασται μὲν οὕτω, 
διότι τοῦ ἀντιλέγογτος τῇ δωρεᾷ δύο τινὰ κινοῦντος ἐγ" 

κλήματα χαὶ δύο προβολαῖς χεχρημένου, ἀναγκαίως ὃ 15 ι 
τὴν δωρεὰν αἰτῶν τοῖς ἐναντίοις κεχρημένος κεφαλαίοις, 
δύο ὅροις χέχρηται, * πρὸς ἑκατέραν προβολὴν ? ἑκατέρῳ 
τῶν ὕρων ἀπαντῶν᾽ διαφέρεε δὲ τῶν " ἁπλῶν τῷ εἶναι 
διπλοῦς" τῶν δὲ διπλῶν τῇ τάξει τῶν χεφαλαίων, καὶ 
τοῦ μὲν ἀντονομάζοντος xpi τοῦ: κατὰ σύλληψιν τῷ ἐν 10 
ἐχείνοις μὲν τῶν ἐπαγομένων ἐγχλημάτων τὸν φεύγοντα 
τὸ μὲν μεῖζον μὴ παραδέχεσθαι, τὸ δὲ ἔλαττον ἑχόντα 
ἐπαναιρεῖσϑαι" ἐνταῦϑα * δὲ τοῖς δύο ὅροις ἀμφότερα 

-——— 

1 Ald. ὅροι χέχρηντα. — 2 Ven. προβολὴν om. 3 Ven. 
τῶν uiv &m. a Ven. ἐνταῦϑα δὲ τὰ δύο τοῦ ἑνὸς κατηγορεῖ- 
ταιγ ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου, νόμος τὸν καϑαρὸν καὶ ἐκ καϑαρῶν ἱερᾶ.- 

σϑαι" πατέρα τις ὡς μοιχὸν καταλαβὼν ἀπέκτεινεν, καὶ βουλόμε- 

γος ἱερᾶσϑαι ὡς μὴ καϑαρὸς κωλύεται" ὃ γὰρ ἀντιλέγων ἐνταῦϑα 
τῇ ἱερωσύνῃ. δύο τινὰ κατὰ τοῦ ἑτέρου σπεύδει ἀποδεῖξαι, δτι τὸ 
ἀχάϑαρος (sic), ὡς ἀπεκτονὼς τὸν πατέρα, καὶ ὅτι οὐκ ἐκκαϑαρῶν, 

μοιχὸς γὰρ ὃ πατήρ" ἔοικε δὲ, ὥσπερ ἄλλο τι παρὰ τὰ εἰρημένα 
εἶδος εἶναι ὅρου, ὅπερ ἕν μὲν ἔχει τὸ ἀρινόμενον, δύο δὲ ὅρους 
καὶ δύο ἀνϑορισμοὺς, ὡς τόδε" νόμος, τὸν ἱερέα καϑαρὸν καὶ ἐκ 

bd 
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ἐχβάλλει καὶ οὐδέτερον παραδέχεται ὁ τὴν τάξιν ἔγων 
τοῦ φεύγοντος" τοῦ δὲ ἐμπίπτοντος, ὅτι ἐχεῖ μὲν ἐν τῷ 

αὐτῷ ζητήματι τὴν alu ἐναλλάττουσι τῶν κεφαλαίων, 

0 τε χατήγορος καὶ ὃ φεύγων, ὡς εἴρηται, τὰς οἰχείας 
5 ἀμείβοντες τάξεις, ἐνταῦϑα δὲ διόλου τοῦ προβλήματος 

τὴν. οἰκείαν ἑκάτεροι διασάξζουσει τάξιν" τοῦ δὲ κατὰ ἀμ- 
φισβήτησιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὸ ἕν πρᾶγμα τοῖς δύο mé- 

πραχται προσώποις, ἐνταῦϑα γὰρ τὰ δύο τοῦ ἑνὸς κατ- 
ηγορεῖται" ὁ γὰρ ἀντιλέγων ἐνταῦϑα τῇ ἱερωσύνῃ δύο 

40 τινα χατὰ τοῦ ἑτέρου σπεύδει ἀποδεῖξαι, ὅτε τε οὐ κα- 
ϑαρὸς, ὡς ἀπεχτονὼς τὸν πατέρα χαὶ ὅτι οὐχ £x κα- 

ϑαρῶν, μοιχὸς γὰρ ὃ πατήρ" ἱστέον δὲ, ὅτι τῶν ὁριχῶν 
ζητημάτων τὰ μὲν ἀχούσια ἔχει τὰ χρινόμενα, ὡς τὸ 
ἑξαδάκτυλον εἶναι ἢ ὡς τὸ μὴ γελᾷν᾽ τὰ δὲ ἀκούσια, 

45 ὡς τὸ ἐπανατείνεσθαι χεῖρας, τὸ κλέπτειν, τὸ βιάζεσϑα " 
ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀκουσίων οὔτε γνώμης αἴτησιν κινή- 

240 σομεν, οὔτε ἀντίϑεσιν ἔξωϑεν οὐδὲ μίαν ὧν ἔφαμεν ἐν 
τοῖς ὑρικοῖς ἐμπίπτειν ξητήμασι μετὰ τὴν ἐργασίαν τῶν 

| οἰκείων κεφαλαίων" ἐπὶ δὲ τῶν ἑκουσίων ἢ T5 τῆς γνώ- 
20 μης αἴτησις ἐμπεσεῖται xol αἱ ἔξωϑεν ἀντιϑέσεις ὡς 

ἐπὲ τὸ πολύ" αἱ δὲ διηγήσεις ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ 
ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνονται 5 ἐν δὲ τῷ 

καϑαρῶν εἶναι" ἱέρεια ὑπὸ λησταῖς ἐγένετο" ἀπεδόϑη ὑπ᾽ αὐτῶν 

ν΄ πορνοβοσχῷ, προέστησεν αὑτὴν ἐκεῖνος, ἣ δὲ τὸν προς αὐτὴν εἰς- 

ἰόντα ἔπειϑεν, τὸ μὲν ἀργύριον καταβάλλεσθαι, ἐξιέναι δὲ μὴ 

πλησιάσαντα * στρατιώτην εἰσελϑόντα μὴ δυνηϑεῖσα πεῖσαι &ma- 

τῇ ἀπέκτεινε" διαφυγοῦσα ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἑαυτῆς πόλιν, καὶ 

ἀντιποιουμένη τῆς ἱερωσύνης xalüttav, ὧς μὴ καϑαρά" ἁπλοῦν μὲν 

γὰρ εἰ καὶ δοκεῖ τῷ τὸ κρινόμενον εἶναι, διπλοῦν δὲ τῷ δίο o- 

ρους ἐκ τοῦ φεύγοντος καὶ δύο ἀνθορισμοὺς ἐπιδέχεσθαι" ἐστέον 

δὲ, ὅτι τῶν δρικῶν ζητημάτων τὰ μὲν ἀκούσια ἔχει τὰ κριτόμενα, 

τὰ δὲ ἑἱχούσια, ἀχούσια' μὲν, ὡς τὸ ἐξαδάκτυλον x. τ. À. 5 Ven. 

γίγνονται. | 
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ὅρῳ ἐκ τῆς προβολῆς" καὶ γὰρ αὕτη τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους περιέχει" οἱ δὲ φεύγοντες ix τῶν ἐναντίων 
ἐννοιὼν *: δηλονότι xoi λυσιτελεῖν αὐτοῖς πρὸς τὸν ἀγῶνα 
δυναμένων τὰς τε χαταστασεις xal τὰς διηγήσεις ποιή- 
σονται" ἀρχόμενοι μὲν ἔχ τινων καϑολικωτέρων ἐννοιῶν, 
τὰ δὲ μερικὰ καὶ τῆς παρούσης ὑποϑέσεως οἰχεῖα συνυ- 
φαίνοντες ἐχείνοις" γνωστέον δὲ, ὅτι καὶ Κόραξ ὁ τεχνο- 
γράφος τῷ τῆς καταστάσεως ὀνόματι χέχρηται προοίμια 
τοῦ λόγου τὴν κατάστασιν χαλῶν᾽ οἱ δὲ 5 τεχνικώτερον 
περὶ αὑτῆς διορίζοντες xai διεξιόντες, ὡς καὶ ἀνωτέρῳ 10 

εἴρηται, τὴν καταστασίν φασι τῷ λόγῳ λυσιτελεῖν πρὸς 

τοῦτο, ὕπερ καὶ τὸ ὄνο, ια δηλοῖ, πρὸς τὴν πρεπωδεστά- 
την διάπλασιν τῆς διηγησεωρᾷ τὸ μὲν γὰρ διηγήσασϑαι 
ψιλὸν τὸ πρᾶγμα οὗ σφόδρα ἔντεχνον, τὸ δὲ ovyxará- 
στάσει διηγεῖσϑαε τεχνικώτατον" ὅϑεν xoi Δημοσϑένης 18 

ἐν τοῖς δημοσίοις μάλιστα λύγοις, 7 ὅπου καὶ τὴν &xgi- 

βειαν ἐμφαίνει, ὃ τοιαύταις χρῆται 5 ταῖς διηγήσεσιν. 
,Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. TO τῶν δύο 

καλουμένων ὅρων τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτ᾽ ἂν περὶ δύο Ovo- 
μάτων ἡ ζήτησις εἴη ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου" ἑνὸς γὰρ ἐν- 20 
ταῦϑα ὡς ὁρᾶς ὄντος τοῦ προσώπου, περὶ τῶν δύο Ovo- 
μάτων ἡ ζητησίς ἐστιν, εἰ χαϑαρὸς οὗτος, xol πάλιν εἰ 
ix καϑαροῦ" Οὐχ ἀντονομαζομένων. ᾿Ἐπειδὴ xol ͵ 
ὁ ἀντονομάζων xoci ὃ κατὰ σύλληψιν δύο ὅροι τυγχά- 
γουσιν, διαστέλλει τῇ διαφορᾷ καὶ διαχωρίξδι" φησὶ γὰρ 25 
ἐκτιϑέμενος ovx ἀντονομαζομένων, 0 ἐστιν οὐκ ἀναιρου- 
μένου τοῦ ἑτέρου διὰ τῆς εἰραγωγῆς τοῦ ἑτέρου, ὅπερ ἐν 
τῷ ἀντονομάζοντι γίνεται᾽ ὁ γὰρ ἱξροσυλίαν τὸ πεπρα- 
γμένον λέγων τὸ κλοπὴν εἶναι ἐχβαλλει᾽ xol πάλιν O 
κλοπὴν διϊσχυριζόμενος ἀναιρεῖ τὴν ἱεροσυλίαν" ἐπὶ δὲ 50 
τῶν δύο ὅρων οὐχ οὗτος τῆς ἐργασίας ὃ τρόπος, ἀλλ᾽ 

σι 

6 Ald. οὐδέ. Ven. et Par. oi δέ. 7 Ven. τῶν λόγων. ἃ 
Ven. ἐκφαίνει τῆς τέχνη. — 9 Ven. κέχρηται. 
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ἑκάτερον ἰδίᾳ xe ἑαυτὸ ξητεῖται" ὅρα δὲ ἐπὶ τοῦ παρα- 
δείγματος" ὃν μὲν τὸ πρόσωπον τὸ ἐξεταζόμενον, δύο δὲ 
τὰ ζητούμενα ὀνόματα" τὶς ὁ καϑαρὸς καὶ τίς ὃ ἐχ χα- 
ϑαροῦ" ἥκιστα οὖν διὰ τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον ἐχβάλλεται, 

δ ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάζοντος δέδεικται, ἀλλὰ xaO ἑαυ- 

τὸ ἑχάτερον ζητεῖται" δυοῖν γὰρ ὄντοιν, οἷς ἔνοχον ὁ 
κατήγογός φήσι γεγενῆσθαι τὸν φεύγοντα xoi διακεχω- 
λύσϑαι ἱερᾶσϑαι, ὁ φεύγὼν οὐδ᾽ ἑτέρῳ ὑπεύϑυνον ἕαυ- 
τὸν εἶναι λέγει" καὶ γὰρ χαϑαρὸν καὶ ix καϑαροῦ ἕαυ- 

40 τὸν εἶναι κατασχευάσει" δύο δὲ ὄντων τῶν ζητουμένων 
ἐπὶ ἑνὸς προσώπου, διπλὴ καὶ ἡ διαίρεσις ἔσται δι᾽ ὃ- 
λων τῶν κεφαλαίων" πρῶτον μὲν περὶ τοῦ τίς ὁ χαϑα- 
οος, δεύτερον δὲ περὶ τοῦ τίς ὁ ἐκ χαϑαροῦ“τῇ αὐτῇ 

διαιρέσει τῶν κεφαλαίων ἐφεξῆς πάντων" ὥστε καὶ TQU- 
4ὅ τὴν εἶναι διαφορὰν πρὸς τὸν ἀντονομάζοντα, διὰ τοῦ- 

τὸ δὲ οὐχ ἀντιτιϑέντες κεφάλαιον χεφαλαίῳ τὴν διαί- 
θέσιν ἐν τούτῳ τῷ εἴδει “ποιούμεϑα, ἀλλὰ χωρίσαντες, 
Οὐχ ὅτι οὐχ ἀγωνιστικώτορον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ διέστηχεν ἀπ᾽ 
ἀλλήλων καὶ χεχώρισταε τὰ ζητήματα, συνάπτειν μὲν 

20 ἐπιχειροῦντες σύγχυσιν ἐργαζόμεϑα" διαιροῦντες δὲ εὖ- 
χρινῆ καὶ σαφῆ τὸν λόγον παρεξόμεθα" τελείου δέ ἐστι — 
ῥήτορος τῇ συμμετρίᾳ τῆς χρείας χρησάμενον ἐχφεύγειν 
τὸ προσχορὲς xol ὕπτιον" 15 xol εἰ κατασχευάζοντι αὖ- 

τῷ τὸ ἕτερον ἀνάγχη γένοιτο καὶ τοῦ ἑτέρου ἐν τῷ λό- 
2579 ἐπιμνησθῆναι, ἐπαγγέλλεσθαι ποιεῖσϑαι τὴν περὲ 

τούτου ἐξέτασιν, ἔστιν ὅτε εἰ ἀπαιτοίη καὶ βραχείας κα-- 
καταἀσχευὰς ** ποιουμένους διὰ τὸ ἀγωνιστικόν" δεῖ δὲ εἰ- 

δένωι, ὡς ὄνϑα μὲν συμπλέχεται τὰ ξητήματα κεφάλαι- 
ον χεφαλαίῳ ἀντεξετάζοντες προάγομεν τὸν λόγον" ἔνϑα 

80 δὲ χεχώρισταε , ἀναγκαῖον χωρίσαι διὰ τὴν σύγχυσιν" 

πλὴν εἰ πρὸς τὴν χρείαν βραχείας 12 μεταξὺ κατασχευὰς 

σποιη- 
΄ 

10 Ald. ὅπτιον. 41 Ald. xaracxsvrg. 413 Ald. βραβείας. 
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ποιησόμεϑα τὴν πᾶσαν τοῦ ἑτέρου ἐξέτασιν ὕστερον ἐπαγ- 24] 
γελλόμενοι ποιήσειν. Διέλωμεν δὲ τὸ ζητημα" ἐρεῖ τοί- 
yvy ὃ φεύγων ἐπεὶ τινός εἰμι τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερέ- 
ων, μέτεστί μον καϑά sov τῶν πολλῶν ἑκάστῳ" du 
* ἀνϑυποφορὰ ἡ ἐχ τοῦ ῥητοῦ" ἀλλ᾽ οὐχ ἦν καϑαρὸς 5 
ὃ πατήρ᾽ λύσεις χατὰ μετάληψιν χρόνου" τότε χαϑαρὸς 
ὦν- ἐτύγχανεν, ὅτε κατὰ νόμους ἔγημε 13 χαὶ ὅτε ἐποι- 
ἤσατό μὲ᾿ οὐχοῦν προτέρα τῶν ἁμαρτηϑέντων ἡ ἐμὴ 

γένεσις" ἐκ καϑαροῦ τοίνυν χαὶ οὐχ ἔχοντος μίασμα γέ- 
yova* ἐπὶ τούτοις εἰσαχτέον τὸ ῥητὸν τὸ δεΐτερον", ἀλλ᾽ 10 
οὐδὲ σὺ καθαρὸς, ἀπεκτονὼς τὸν πατέρα" τὸ δὲ ῥητὸν 

τοῦτο ῥητῷ καὶ ἀντεγχλήματι λίσεις" πρότερον ἐξετά- - 

σας ὑριστιχῶς, τίς ὁ τοῦ προςρήματος ** τούτου ὑπό- 

δικος, ὁ ἀνδροφόνος, ὁ μεμιασμένος, οὐχ ὁ δικαίως ἀν- 
ελών᾽ ἐγὼ δὲ μοιχὸν καὶ ἄδικον εἰς ἐμὲ γεγενημένον 18 

ἀνεῖλον: δίδωσι δὲ κτείνειν τὸν τοιοῦτον ὁ νόμος" xoi 

πληρώσει ἐνταῦϑα τόπον κατὰ μοιχοῦ" ἀλλ᾽ ἔδει, φη- 
- σὲ, φείσασϑαι πατρὸς ὄντος" ἡ λύσις, καὶ ποῦ τῷ νό- 
μῳ προσδιώρισταί τι τοιοῦτον, ἐὰν γένει προσήκῃ μὴ 
διδόναι δίκην" ἀλλὰ δὴ καὶ πατέρα χρὴ μισεῖν ἑτέρου 29 

μᾶλλον, &L πονηρὸς καὶ ἀσεβὴς γένοιτο περὶ τὸν παῖδα" 

εἶτα χρῆσαι διαβεβλημένοις ἐπιχειρήμασιν, τί δὲ εἰ προ- 

διδόντα ἡμυνάμην, τί δὲ εἰ τυραννοῦντα" ἄρα μιαρὸς 
ἔδοξα δίκην λαβὼν; οὐκ ἔστιν" οὐ τοίνυν ἄξιον οὐδὲ νῦν 
αἰτίαν ἔχειν ὡς ἀνδροφόνον ὄντα. δεινὸν γὰρ ἢ μους 28 
atio xal τῶν μεγίστων ἀδικημάτων οὐκ ἔλαττον" εἰ δὲ 

φήσειεν, ὡς ἐχρῆν χρῖναι αὑτὸν, ἐνθυμητέον ὅ 0t ἀνελεῖν 
᾿προτέταχται παράνομον, οὐ μὴν τὸ ἕτερον ἀνϑ᾽ ἑτέρου 
πρᾶξαι" πῶς δὲ καὶ οὐ δεινὸν μετέχειν μὲν τῆς aÀAng 

ἐπιτιμίας ἀνεγκλήτως, 5 εἴργεσϑαι δὲ τῆς ἱερωσύνης ἐν 30 

ἀνδροφόνου μοίρᾳ ταττόμενον᾽ xa» μὲν εἰς τὰ ἱερὰ ἐμ-" 

43 Ald. ἔγειμε. 14 Ald. πρὸς ῥήματος, 415 Ald, ἀνγαγα 

κλήτως, et ἱεροσύνγης. 

Rhetor. IV. 27) 
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βάλω xoi προσίω τοῖς ὁσίοις μηδένα χωλύεεν ἐπιχειρεῖν, 
τὴν δὲ τιμὴν ταύτην ἀφαιρεῖσϑαί με τὸν αὐτὸν τρύπον 

τοῖς χατεγνωσμένοιρ" ἐπὶ τούτοις ἔστι τελεκὸν χεφάλαιον 
τὸ συμφέρον" ὃ πανταχοῦ καὶ ἐν παντὶ ξητήματι δεῖ 

5 χαϑορᾷν᾽ ἔστι δὲ ἐνταῦϑα λαμβανόμενον ἐξ ἐνδόξου, 

ἀλλὰ χαλεπαίνει, φησὶ, τὸ δαιμόνιον" λύσεις. δὲ τὴν 
ἀνθϑυποφορὰν ἐνδόξως τὸ χαϑόλου κατασχευάζων, οὗ 
πέφυκεν ἀγανακτεῖν ὑπὲρ τῶν μοιχῶν J ἀλλὰ συναλγεῖν 

τοῖς ἠδικημένοις" εἶτα ἐπὶ τέλει ἐρεῖ, ὅτι συμφέρει τῇ 

40 πόλει τὸ ἄνδρα σωφρόνως καὶ χοσμίως βεβιωχότα ὑπ- 
ηρετεῖν τοῖς ϑεοῖς " ἰστέον δὲ, ὅτι χαλεπὸν ἔν τισιν ὃρε- 
κοῖς ζητήμασι γρῶμα τὸ καλούμενον εὑρεῖν" ὡς ἐπὶ τοῦ 
τὸ χενοτάφιον διορύξαντος καὶ χρινομένου τυμβωρυχίας" 
ἀκούω γὰρ, διατί ὥρυττες, εἰ μὴ τυμβωρυχεῖν ἤϑελες ; 

45 ἀπορήσει λύσιν εἰπεῖν, εἰ μή που λέγει, ἵνα χαϑάρω τὸν 
τόπον, ἕνα τινὰ ἀπόϑωμαι, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον" xod 
ἐπὶ τοῦ ὑφελομένου τὰ ἰδιωτικὰ χρήματα ἀπὸ toU ís- 

| poU ἡ αὑτὴ ἀπορία, τί γὰρ ἐρεῖ χρῶμα μετὰ τὰ χεφά- 
΄λαια, πλὴν εἰ λέγοι, ὅτε ἠπιστάμην ἰδιωτικὰ εἶναι χρή- 

240 ματα ἕν τῷ ἱερῷ" τίς ὃ καϑαρὸς, καὶ rig ὃ ἐκ χαϑα- 

gov ἀνεῖλε γὰρ, οὔτε ἐχ χαϑαροῦ" μοιχοῦ γὰρ παῖς " 

ὁ δὲ, ὅτι xoi χαϑαρὸς xci ἐκχ χοϑαροῦ" ὁ γὰρ μοιχὸν 
ἀνελὼν χαϑαρός" καὶ ὁ τεχὼν δὲ οὐ μοιχὸς ἣν , ὅτε μὲ 
ἔτιχτεν" καὶ γίνεται τὸ πρῶτον ζήτημα, ὅτι ἐκ χαϑα- 

25 ροῦ" καὶ λοιπὸν ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα; εἰ γὰρ ἐκ 
καϑαροῦ γέγονας, ὥς qne, σὺ oU καϑαρὸς ἀνελὼν τὸν 
χαϑαρόν" καὶ οὕτως εἰσάγεται τὸ δεύτερον ξήτημα, ὅτι 
μοιχὸν ὄντα ἀνεῖλεν" εἰσάγεται δὲ σχεδὸν μετὰ τὴν ποι- 
órgra. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τινὲς τῶν τεγνικῶν τρία γενικᾶ 

30 τοῦ ὅρου εἴδη λέγουσι, τὸ κατὰ φύσιν, τὸ κατὰ πρόσ-- 
00V , τὸ κατὰ χρίσιν" καὶ τοῦ μὲν χατὰ φύσιν παρά- 
δειγμα" νόμος τὸν σεσινωμένον μὴ ἑἱερᾶσϑαι" ἐξαδάχτυ- 
λός τις ἢ μὴ γελῶν κωλύονται ἱεράσϑαι" ἐνταῦϑα yaQ. 

* 
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7 ξήτησις εἰ τοῦτο σῖνος τὸ κατὰ φύσιν" τοῦ δὲ κατὰ — 

τρόπον TOUTO' πλούσιος. πένητε συνεχῶς ἑτανατείνεται 
τὰς ! χεῖρας xoi κρίνεται, ὕβρεως" ξητεῖται γὰρ εἰ οὖ- 

τος ὁ τρόπος πληγαί᾽ τοῦ δὲ χατὰ χρίσιν, τούς τε 

κατ᾽. αἴτησιν xoi τοὺς κατὰ ἀμφισβητησικ' λανϑά- δ 
γουσε δὲ οὗτοι ἑαυτοὺς οὐκ εἴδη ὅρων 15 ἀλλὰ ποι- 242 
ὅτητας λέγοντες" διαφέρει δὲ εἶδος ποιότητος τῷ τὸ μὲν 

εἶδος διάφορον δέχεσθαι διαίρεσιν, τὴν δὲ, ποιότητα λό- 
γων αἰτίας μηνυτικὴν εἶναι" οὔτε δὲ 0 κατὰ τρόπον οὔ- 
τὸ ὁ κατὰ φύσιν διάφορον πρὸς ἀλλήλους τὴν διαίρεσιν 10 
ἔχουσιν, ἄλλως. τε καὶ τὸ xarà φύσιν ἀντιλήψει ἁρμόζει 
μᾶλλον ἢ ὅρῳ. Γενικώτατα 'μὲν οὖν τρία εἴδη ὅρων 
ἐστὶν, τό τὸ κατὰ χρίσιν, καὶ τὸ χατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ 
τὸ κατ᾽ ἀξίωσιν" τὸ μὲν οὖν χατ᾽ ἀξίωσιν xol τὸ κατὰ 
ἀμφισβήτησιν ἀτμητα ἐστι" τὸ μὲν γὰρ αἴτησιν ἔχει μό- 15 
yov, τὸ δὲ ἢ δύο προσώπων περὶ ἕν μόρος τῶν πρα- 
χϑέντων ἀμφισβήτησις, οὗ παράδειγμα 0 ἐπιδιώξας τὸν 
τύραννον ἐκ τῆς ἀχροπόλεως, καὶ ὁ ἕτερος ὁ ὑπαντήσας 
καὶ ἀνελών" ἢ δύο πραγμάτων πεπραγμένων. ὑπὸ δύο. 
προσώπων τελείου ἑχατέρου ὄντος ἀμφισβήτησις, ὡς ἐπὶ 30 
τούτου τοῦ παραδείγματος" τύραννος τὴν ἑαυτοῦ σχευ- 
ἣν δίδωχε τῷ δορυφόρῳ, καὶ μεταβαλὼν τὴν ἐκείνου, 
ἤλϑε μοιχεύων ἑνὸς τῶν ἐν τῇ πόλει γυναῖκα" κατὰ 
ταὐτὸν ἀνῆλϑὲ τις τὸν τύραννον ἀνελεῖν Xo ἀπέχτεινε τὸν 
δορυφόρον ἔχοντα τὴν σχευήν᾽- καὶ ἐν τῇ πόλει ὁ τῆς 25 
γυναικὸς ἀνὴρ τὸν τύραννον μοιχεύοντα ἀνεῖλε καὶ ἀμ- 
φισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" διαφέρει δὲ ὁ ὅρος οὗτος τοῦ 
προτέρου τῷ παρ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἐν μέρερ ἕν ἔργον πεπρᾶ- 
«χϑαι, καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν εἶναι, τοῦ δὲ τὸ τέλος" ἐν- 
ταῦϑα δὲ παρὰ δύο προσώπων τελείως ἀμφότερα τὰ ἔρ- 30 
γα πεπρᾶχϑαι, διὸ καὶ ἀδιάφορον ἔχει τὴν διαίρεσιν" 
ἐκεῖ μὲν γὰρ εἷς ὅρος ἐστὶ καὶ εἷς ἀνθορισμὸς, λέγοντος; 

16 Ald. ὅρον. | 

37.. 
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ὅτι τυραννοχτόνου ἐστὶ τὸ ἐχβάλλειν τῆς ἀχροπόλεως, 
v0 δεῖξαι φυγόντα, τὸ μηκέτι ἔχειν δορυφόρον" καὶ εἷς 
πάλιν ἀνθορισμὸς, οἷον, οὔ, ἀλλὰ τυραννοχτονία ἐστὲ, 

τὸ ἀνελεῖν, τὸ δεῖξαι νεχρόν" ἐνταῦϑα δὲ δύο ὅροι παρ᾿ 

5 ἑκατέρου καὶ δύο ἀνϑορισμοὶ, ὃ τε γὰρ τὸν δορυφόρον 
᾿ ἀνελὼν φήσει, ὅτε τυραννοχτονία ἐστὶ τὸ ανελϑεῖν εἰς 
τὴν ἀχρόπολιν, τὸ μάχεσϑαι τοῖς δορυφόροις, τὸ ἀπο-- 
σφάξαι τὸν τύραννον, 0 δὲ σὺ πεποίηκας, μοιχὸν ἐστιν 
ἀνῃρηκέναι ἔσω dv τῷ οἰκήματι, οὐδὲ γινώσχων, εἰ TU- 

10 gavvog. ἦν" ὁ δὲ πάλιν τὸ ἐναντίον, ὅτι τυραννοχτονία 
ἐστὶ τὸ αὐτὸν ἀποχτεῖναι τύραννον , τὸ νεχρὸν δεῖξαο 
οὐ δορυφόρον, ἰδιώτην, σχῆμα μόνον τυράννου ἔχοντα, 
xal τὰ μὲν κατὰ ἀξίωσιν καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν ταῦ-- 
va* τὸ δὲ κατὰ κρίσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατὰ φυγὴν καὶ 

45 δίωξιν, διαιρεῖται εἴς τε τὸν ἀντονομάζοντα, xoi τὸν χα- 
τὰ σύλληψιν καὶ τὸν ἐμπίπτοντα xol τοὺς δύο χαλουμένους 
ὅρους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ εἴδη τοῦ- κατὰ χρίσιν δὲ- 

πλοῦ" ἔστι δὲ καὶ ἁπλοῦν τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου 
τῷ πένητι συνεχῶς τὰς χεῖρας. καὶ ἄλλως" ὡραῖον ἔχων 

40 τις παῖδα ἐξεμίσϑωσε τοῦτον γυναιξὶ καὶ προαγωγείας *? 

κρίνεται" λείπει γὰρ τὸ πρόσωπον τῶν ἀνδρῶν᾽ τούτοις 
γὰρ ὃ ἐκ μισϑὼν προαγωγὸς ἄντιχρυς χληϑείη" λέγουσε 
δὲ καὶ ἕτερον τοῦ χατὰ χρίσιν εἶδος, ἐν ᾧ ἕτερον μέν 
ἐστι τὸ χρινόμενον , ἕτερόν δὲ τὸ ξητούμενον" οἷον νόμος 

35 τὸν !9 ἄπολιν μὴ ἀγωνίξεσϑαι" βουληϑεὶς. ὑπὸ τῶν 
᾿Ηλείων κωλύεται. καὶ χρίνουσιν ᾿4ϑηναῖοε ᾿Ηλείους ἐπὲ 
τῶν ᾿Αμφιχτυόνων ὕβρεως" ἐνταῦϑα γὰρ κρίνεται μὲν 
ἢ ὕβρις, ζητεῖται δὲ εἰ ἄπολις T? ὃ ᾿4ϑηναῖος" τοιοῦ- 
τόν ἐστι χαὶ τὸ τοῦ εὐνούχου᾽ καὶ γὰρ χἀκεῖ φόνος μὲν 

30 τὸ χρινόμενον" ἢ ζήτησις δὲ περὶ τοῦ εἰ μοιχὸς ὃ tU- 
vovyoc. Ἔστι παρὰ 35 τούτους ἕτερος καλούμενος πα- 

17 Ald, προαγωγίας. 48 Ald, τό. 49 Διὰ. πολιν 
omisso ei. — 20 Ald, περί. 
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ράδοξος’ παράδοξος δὲ λέγεται, ὅτε πάντων 'ry ὕρων 
φύσιν ἐχόντων ἐπὶ τῶν πρός T& ἀπό τὸ τοῦ αἰτοῦντος 
ἀπό τε τοῦ κατηγόρου αὔξειν τὸ ἔγκλημα, ἐπὶ τούτου μᾶλ- 

λον μειοῖ" ἔστι. δὲ τούταν. παραδειγμα" νόμος τὸν σεσι» 
νωμένον μὴ ἱερᾶσθαι" ἑξαδάκευλός τις χωλύεται ἱερᾶ- δ 
σϑαι καὶ ἀντιλέγει" ἐν τούτῳ τοίνυν μάλιστα τῷ ὅρῳ 
τὸ πρός τι ἀντέστραπται" οὐ ?* γὰρ περὶ τοῦ καὶ μεί- 
ζον αὐτὸ εἶναι φιλονειχεῖ ὁ κατήγορος, ἀλλ᾽ ἥττον" οἷον 
ἐπὶ μὲν τοῦ τοιούτου ὅρου τοῦ μὴ γελῶντος καὶ κωλυο- 
μένου ἱερᾶσϑαι ὁ κατήγορος τὸ πρός τι καὶ μεῖζον κα- 10 - 

τασχευάσει, φάσχων, ὅτι μεῖζόν ἐστι τοῦ ἄλλο τι 13 σῖνος 
ἔχειν,. οἷον τὸ ποδὸς ἐστερῆσθαι, τὸ ὑφϑαλμοῦ" ἐνταῦ- 983 
ϑα δὲ τὸ ἐλλείπειν μόνον. τὸ σῖνος ὁ κατήγορός φησιν" 
τὸ δὲ πλεονάξειν πολὺ ἧττον ἀποφαίνεται τοῦ ἥττονα 

ἔχειν" εἰ γὰρ τὸ ἧττον ἄχρηστον, καὶ τὸ πλέον , ego 15 
0 ἕτερος δάκτυλος ἄχρηστόν ἐστι χαὶ τάξιν τοῦ ὕττονος 
ἔχει" καὶ τούτους δὲ τοὺς ὅρους τοῦ αὐτοῦ τίϑεται εἴ- 

δους" οἷον τὸν χαινὸν ὅπλον εὑρόντα γέρας λαμβάνειν" 
ἵππον τις ἐδίδαξε μάχεσϑαι χαὶ αἰτεῖ τὸ γέρας" πλεονά- 

ζει γὰρ ἵππος ὕπλου τῷ ἐμψύχῳ. Εἰσὶ δὲ καὶ ἔωμεσοΐ 20 

τινες" ἔμμεσοι δὲ. λέγονται οἱ δοκοῦντες μὲν ἔζειν δύο 

ὅρους, μὴ κρινομένους δὲ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν συνεζευγμένων 
ἐστὶν ὁ ἐμπίπτων" ὁ γὰρ δεύτερος ὅρος sig κατασχευὴν 

᾿ τοῦ προτέρου λαμβάνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν v- 
φέντα ἱερὰν δίχην ἄτιμον εἶναι. ᾿Δημοσϑένης διαλυσά- 

μενος πρὸς Μειδίαν ὑπάγεται τῷ νόμῳ" μετὰ γὰρ τὸ 

ξητηϑῆναι, τί τὸ καϑυςεῖναε, οἷον ὅτι τὸ ἐνδοῦναι ἐν 

δικαστηρίῳ εἰσελθόντα καὶ μὴ δικαιολογήσασϑαι, τὸ ur 
παραγαγεῖν μάρτυρας, τὸ ὅλως μὴ ὡς δεῖ ἀγωνίσασϑαι, 
ἐμπίπτει μεταξὺ ἕτερον ξήτημα, εἰ ὅλως ἑερὰ δίχη αὕ- 

“τη xol κατασχευάσεν ὃ ΔΖημοσϑένης μὴ εἶναι ἱεραν" 

δ 

21 Ald. τοῦ 42 Ald. ἀλλ᾽ ὅτι. 

ps 
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διὸ καὶ ἔμμεσα καλοῦνται, ὅτι τάξιν μὲν ἔχουσι διπλῶν, 
τὸ δὲ ἕτερον αὐτοῦ μέρος εἰς ἀπόδειξιν τοῦ προτέρου 
λαμβάνεται καὶ οὐχὶ αὐτὸ ἐγκαλεῖται" ov χεῖρον δὲ xol 
τοῦτο εἰδέναι, ὡς ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρος τὴν ἔναν-- 

5 τίαν τάξιν ἔχει τοῖς ἄλλοις ὅροις" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλ-- 
λοις ὅροις τὸ χεφάλαιον ὁ ὅρος ἀπὸ τῶν παρειμένων 
γίνεται, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀπὸ τῶν nenpa- 
γμένων" τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν ὁρίζοντος εἶναι τυραννοχτο- 
γίαν, οἷον τὸ διῶξαι, τοῦ δὲ τὸ τέλος, οἷον τὸ ἀνελεῖν" 

ιὉ πολλάχις γὰρ ἔφαμεν, ὡς ὃ αἰτῶν τάξιν ἔγει διώκοντος " 
ἱστέον δὲ, ὅτι xol στοχαστικὴ πολλάκις ἀντίϑεσις ἐμ- 

πίπτει ἐν ὅρῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τύραννον πείσαντος κα- 
ταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα, ἐρεῖ γὰρ ὃ ἐναντίος μετὰ τὸ 
πρός τι, ὅτι εἰχὸς πάλιν τὸν τύραννον ἐπανελϑεῖν. 

45 Περὶ ἀντιλήψεως. 

Μετὰ τὸν ! ὅρον 7 ἀντίληψις, καίτοι ἐν τῇ μεϑόδῳ 

οὐχ οὕτως ἀλλὰ μετὰ τὸν ὅρον εὐϑὺς J πραγματική" 
χαὶ οὐχ ἀλόγως ἀμφότερα, ἐκεῖ μὲν yag? ἐκ τῆς διαι- 

θέσεως τῶν πραγμάτων ἐνέκυπτεν" τῶν γὰρ πραγμά- 
20 των τῶν μὲν ὄντων φανερῶν, τῶν δὲ ἀφανῶν, xal τῶν 

φανερῶν, τῶν μὲν τελείων, τῶν δὲ ἀτελῶν, τῶν τελείων 
ἡ πρώτη ζήτησις εὐθὺς περὶ τὸν μελλονταὰ γίνεται, περὶ 
Ov? ἡ πραγματική" εἰκότως τοίνυν ἐκεῖ μὲν ἀπὸ τῶν 
πραγμάτων διαιρούμενος, προτέραν ἔταξεν τὴν πραγμα- 

28 τικήν" ἐνταῦϑα δὲ ἡ χοινωνία τοῦ ὅρου τῶν χειραλαίων 

πρὸς τὴν ἀντίληψιν τὴν τάξιν ὑφηγήσατο" ἅτε δὴ χυ- 

1 Ven. Οἱ τὴν ἀρίστην τῶν στάσεων ποιησάμενοι διαίρεσιν με- 

τὰ τὸν ὅρον τάτϊουσι τὴν ἀντίληψιν, ἥτις ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ τὸν 

φεύγοντα μὲν d» μέσῳ τῷ τῆς δίκης ὑπάρχοντα κλύδωνι. ὡσπερεὶ 
σήματός τινος ἀσφαλοῦς ἀντιλαμβάνεσϑαι τῆς ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ 
ἐξουσίας" δρίζεται δὲ αὑτὴν ἹΜινουκιανὸς μὲν οὕτω. [2 Ald. τὰ. 

ὅ Ald. περιὸν, 
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, ρθιωτέρα αὕτη, τὸ xar ἐχεῖνα, φημὶ δὴ rà κεφάλαια, — 
τὴν διαίρεσιν ἐνταῦϑα γίνεσθαι. ὄρίζεται δὲ αὐτὴν Δ΄ 
Μινουχιανὸς μὲν οὕτως, ὅτ᾽ ἄν ὁμολογῶν ὁ φεύγων τὸ 

“πεπραγμένον τὴν ἐξουσίαν προβαλληται" ἔχει δὲ ovx ὃρ- 
ϑῶς, μήτε ix γένους ὧν xol διαφορῶν, ὅπερ προσήκει δ 
τοῖς τελείως 5 ἔγουσιν ὅροις προσεῖναι, μήτε τί ἐστι κατ᾽ 
οὐσίαν ἡ ἀντίληψις ὁριξόμενος, ἀλλὰ πότε γένεται" τοῦ- 

vo δὲ ὅρων ἀλλότριον᾽ 9 ἔστι δὲ καὶ στοχασμῷ 7 τοῦτο 
οἰκεῖον" xol γὰρ ἐχεῖ μάλιστα ἐν τοῖς ἐμπίπτουσι καὶ 

συγκατασκευαζομένοις τὴν ἐξουσίαν ὃ φεύγων προβαλλε-᾿ 19 

ταῖν Gg ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχεύοντα πατέρα ἀπεκτονότος " 8 

 καχία δὲ ὅρων, ὡς πολλάκις εἴπομεν, ? τὸ ἐλλείπειν 5 

περιττεύειν" *9 ἀρετὴ δὲ τὸ διασώζειν τὸ προσῆκον ἑχα- 

στῳ μέτρον, Eouoyuns δέ φησιν ἀντίληψιν εἶναι ἀνευ- 

φύνου πράγματος εἶναι δοχοῦντος ὡς ὑπευϑύνου κα- 15 

τηγορίαν" οὗτος δὲ ὁ ὅρορ τὸ μὲν ἴδιον. τῶν ἀντιληπτι- 

κῶν προβλημάτων μηνύει, ἀτελὴς, δὲ ἐστιν" οὐ ΣΙ: γὰρ 

ex γένους ἐστὶ καὶ συστατικῶν διαφορῶν , ὥσπερ οὐδὲ 

ὁ τοῦ Μινουκιανοῦ, xal ἀπὸ τοῦ χατηγόρου γνωρίξει, τὴν 

ἀντίληψιν" 22 ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς ἀντιλήψεως, ὅρος 30 

ἐστὶν οὗτος" ἀντίληψίς ἐστι στάσις πολετιχοὺ πραγμα- 944 

4 Ald. αὐτῶν, 5. Ald, τελείοις, 8. Ven, add, εἴπερ τὸ τί ἣν 

εἶναι κατὰ ᾿Αριστοτέλην σημαίνουσι: τουτέσειν, τὶ τὸ κατ᾽ οὐσίαν vn- 

ἄρχον ἑκάστῳ τῶν δριζομένων. 7 Ven. στοχασμῶν, SAld. ἀπεκτενό- 

τος. 9 Ven. εἴρηται. 10 Ven, πλεονάζειν inscripto περιττεύειν.]. 16. 

Ald. κατηγορίᾳ, acr. κατηγορίαν. 41 Ven. ovte, 413 Ven. addit: 

καὶ τόγε πάντων ὡς εἰπεῖν τεχνογράφων ἀπὸ τοῦ φεύγοντος αὑτὴν χα- 

ρακτηφιζόνταν" διὰ τοῦτο δὲ τούτων μόνων τῶν τεχνογράφων παρε-. 

ϑέμεϑα τοὺς ὅρους" ἐπεὺ 75e εὐδοκιμώτεροι τῶν πρὸ ξαντῶν, ἔδοξε 

μέχρι τοῦ Εὐαγόρον τε καὶ ᾿Ακύλου χρόνων" οὗτοι δὲ τὴν ἐκ τῆς 

ϑείας φιλοσοφίας ἐπιστήμην τοῖς τῶν στάσεων ἐγκαταμίξαντες ϑεω- 

ρήμασιν, ἀκριβεστέρους. τούς τὲ ὄρους καὶ τὰς τῶν προβλημάτων 

ἐπσιήσαντο διαιρέσεις" 0 δὲ τελείως ἔχων *. τ. À. 

4 4 
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voe τῶν ἐπὶ μέρους, xa" ἣν ὃ φεύγων ὁμολογῶν τὸ 
πεπραγμένον τῆς ἐξουαίας ἀντιλαμβάνεται" στάσις μὲν 

οὖν τὸ γένος τοῦ ὅρου" τὰ δὲ ἄλλα διαφοραὶ χωρίξζου-- - 
σαι αὐτὴν τῶν τε ἑτερογενῶν καὶ ὁμογενῶν" ἑτερογενῶν 

δ μὲν, οἷον τὸ 13 πολιτιχοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους 

χωρίξει 14 τὴν ἀντίληψιν γεωμετρικῶν *5 xal φυσιζῶν 
ϑεωρημάτων" πολλαὶ γὰρ καἀχεῖσε 15 περὶ τὴν ἀχρίβαν 
τῶν πραγμάτων 17 ἀμφιβολίαε" τὸ δὲ ἐπὶ μέρους τῶν 
καϑόλου πολιτιχῶν χωρίζει πραγμάτων" τὰ δὲ λοιπὰ 

40 τῶν ὁμογενῶν γωρὶς αὑτὴν ἵστησι στάσεων" ἐν γὰρ ταύ- 
τ τοῦ παντὸς ἠράχματος τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν 
ἀνάγει" γίνεται 18 δὲ ἀντιληπτιχὰ προβλήματω κατὰ 
“τέσσαρας τρόπους, κατὰ νόμον, κατὰ ἔϑος, xarà φύ- 
σιν, χατὰ' τέχνημ᾽" χατὰ νόμον μὲν, ὡς ἐχεῖνο" τρισαρι- 

45 στέα τις μοιχὸν χαταλαβὼν ἀπέκτεινε, xol χρίνεται φό- 

νου τὸν γὰρ νόμον αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν φησὶ τοῦ φό- 
vov 1? δεδωχέναι" χατ᾽ 39 ἔϑος δὲ, μετὰ τὰ ἐν Χαιρω- 
yela Φίλιππος ἀπέστειλε πρὸρ ᾿᾿ϑηναίους, αἵρεσιν δι- 
δοὺς ἢ τοὺς χιλίους αἰχμαλώτους ἢ τοὺς χιλίουρ νεχροὺς 

80 ἀνελέσϑαι πρὸς ταφήν" ἔπεισε Δημοσϑένης ἐλέσϑαι ?! 

τοὺς νεχρούς" ἀπέχτεινε (βίλειππος τοὺς δισχιλίους" ?? καὶ 

xoiverav?? Δημοσϑένης ὑπ᾽ ᾿ΑΔἰσχίνου δημοσίων ἀδικη- 
᾿μάτων. Ἔϑος γὰρ ἣν παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις τοῖς βουλομένοις 

παριέναι καὶ συμβουλεύειν τὰ δοχοῦντα, ὡς καὶ “ημο- 
25 σϑένης φησίν" ἐβόα μὲν ὁ κήρυξ, τίς ἀγορεύειν ?* βού- 

λεται" παρῇεν δὲ οὐδείς" χατὰ τέχνην δὲ, 3" ὡς ὁ ζω- 

43 οἷον τὸ Ven. om, 14 Ven. χωρίζει γὰρ, 415 Ven. γεωμ: 

τε καὶ μουσικῶν καὶ qvo. 416 Ald. κακεῖσαι. 417 Ven. δογμάτων. 

48 Ven. γίγνεται δὲ τὰ ἀντι. 19 Ven. τοῦ φόνου φησ. 50 
Ven. κατὰ, 21 Ven.ü»tiécgoi, 22 Ven.addit: ζῶντας. 325 Ald, 

χρίνεσϑαι. Ven. Δημοσθένης om. 34 Ven. ἀγοφεύσειν. Ald, ἀγο-- 

ρεύει, Dem. pro cor. p. 285. ἀγορεύειν, — 25 Ven, xarà ter», δὲ, 

ζωγράφος ναυάγια πρὸ τοῦ λιμέγος ἔγραψε, καὶ μηδενὸς inier 
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γράφος ὃ πρὸ τοῦ λιμένος τὰ Vaveyus γράψαρ: ὅδειαν 

γὰρ αὑτῷ TOU γράφειν , ἃ βούλοιτο, φησὶν δεδωχέμας 
τὴν τέχνην κατὰ φύσιν δέ ΑἸϊσχίνης μετὰ τὰ ἐν Χαι-. 

M ἕπεται Δημοσϑένει δαχρύων καὶ χρίνεται Um -aU- 
τοῦ ὕβρεως" φύσιν yap ἀνθρώπῳ φησὶ τῶν δαχρύων δ᾽ 
τὴν ἐξουσίαν χορηγεῖν" διαφέρει δὲ τοῦ 36 στοχασμοῦ 
μὲν, ὅτι ἐν ἐχείνῳ περὶ τοῦ εἰ: ἔστι γίνεται ἣ ζήτησις" 

χαὶ ἄλλο δι᾽ ἄλλου χρίνομεν * ἐν δὲ ἀντιλήψει περὶ τοῦ 
ποῖόν τί ioni, καὶ τὸ χρινόμεναν οὗ ' δι᾽ ἑτέρου χρίνεται" 
τοῦ δὲ ὅρου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐχείνῳ μὲν περὶ τοῦ τί ἐστι 0 
τὸ χρινόμενον γίνεται " ζήτησις, καὶ τῶν δρικῶν σρο- 

βϑιημάτων ἐν ἐνίοις τὸ μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει" 
καὶ τὰ μὲν αὐτὸ τὸ χρινόμενον ἔχουσι καὶ ξητούμενον, 

τὰ δὲ ἄλλο μὲν 37 τὸ χριμόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ξητούμε- 
ψον" 29. ἐν δὲ ἀντιλήψει περί τε ποιότητος ἡ ζήτησις γί- 45 
ψεται, καὶ αὐτὸ μὲν oU χρίνεταε τὸ παρὰ τοῦ φεύγον- 
τὸς γεγονὸς ὡς ἔγχλημα, διὰ δέ-τινα περίστασιν Ace 
faves τὴν χρίσιν" ἄξιον δὲ ζητῆσαι " 29 χατὰ νόμον ἂν- 
τίληψις τίνι διενήνοχε τοῦ κατὰ νόμον ὅρου; ἐν ᾧ ὃ 
εὐνοῦχος ὡς μοιχὸς ἀνηρηται" φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν μὲν 20 

τῷ ὅρῳ ix πεπραγμένου καὶ λείποντος ὄν, ζητεῖται & 
μοιχεύειν ὃ εὐνοῦχος οἷός τε" καὶ εἰ TO συγκαϑευδῆσαι 
ἁπλῶς μοιχεία" ἐν δὲ ἀντιλήψει τοῦ πράγματος. ὁμολο- 
yovuévev καὶ τελείου ὄντος καὶ τοῦ τρισαριστέως μοι- 

χοῦ ἑαλωκότος, 55 φανερῶς inta τὸν τρισαριστέα φο- 35 
νεύειν ἐχρὴν ἢ μή. ?* ᾿ ' 

τος κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων. 26 Ven. τοῦ μὲν στοχ. 
27 Ald. τὴν. 28 Ven. addit: ὡς δέδεικται. 29 Ven. εἰ x&- 

τὰ νόμον jj ἀντίλ. δ0 Ald. ἐαλοκότως. Ven. φανερῶς ἑαλωκότος 
“ζητεῖτε, τὸν τρισαρ. 31 Ven. pergit: Εἴδη δὲ τῆς ἀντιλήψεώς 

doi» τέσσαρα" ἧ: μὲν γάρ ἐστι πάντη ἁπλῆ, οἷον τρισαριστέα τις 

μοιχὺν καταλαβὼν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνον" 3 δὲ ἀπλῆ κατὰ 

συμβιβηκὸς, οἷον ζωγράφος ἔγραψε ναυάγια πρὸ τοῦ λιμένος, καὶ 

M 
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Σωπάτρου. Καϑάπερ iv στοχασμῷ καὶ ὃν ὅρῳ 
πρὸ “τῆς τῶν χεφαλαίων ἐξετάσεως καὶ τῆς περὶ ἐχείνας 

, μηδενὸς εἰςπλέοντος κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" ἐκ γὰρ τοῦ συμ- 
βάντος" εἰ δέ γε τὴν ἀπορίαν μὴ συνέβη γενέσϑαι τῶν εἰσπλέοντων, 
οὐκ ἂν ὃ ζωγράφος énl τὸ δικαστήριον εἵλκετο. Διὰ τοῦτο τοίνυν 
éni συμβεβηκὸς ὠνόμασται τὸ εἶδος τοῦτο" ἕτερον δὲ αὐτὸ τοῦ πάν- 
rj ἁπλοῦ φαμεν εἶναι, διότε δύο κεφαλαίοις πλεονάζει, παραγραφι-᾿ 
xQ τὸ' καὶ συγγνωμομικῷ" oí δὲ πλεονασμοὶ τῶν κεφαλαίων ἐλλείψεις 
τε xal ἐναλλαγαὶ, ὡς πολλάκις εἴρηται, τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν 
ἀπεργάζονται" οὗ γὰρ, ὥς τινές φασιν, τὸ κατὰ νόμον ἢ ἔϑος ἢ 
τέχνην ἢ φύσιν εἴδη ἐστὶν ἀντιλήψεως, ἀλλὰ τρόποι ἀντιληπτικῶν, 
ὡς ἔφαμεν, προβλημάτων" οὐδεμία γὰρ ἐν αὑτοῖς διαφορὰ τῶν xs- 

φαλαίων εὑρίσκεται" τὰ μὲν οὖν ἅπλᾶ τῆς ἀντιλήψεως εἴδη τοιαῦτα" 

ἔστιν δὲ καὶ διπλῇ ἀντίληψις καὶ τριπλῆ" διπλῆ μὲν ὡς ἣδε, ταῖς 

πάντων γνώμαις τις ἀντιλέγων καὶ μηδὲν αὐτὸς ἀποφαινόμενοις κρί- 
νεται δημοσίων ἀδικημάτων" τριπλῆ δὲ ὡς αὕτη" ἐγράψαντό τινες 

ἀλλήλους ἐπὶ ταῖς γυναιξὲν, καϑυφῆκαν τὰς γραφὰς, ἠγάγοντο τὰς 
ἀλλήλων γυναῖκας καὶ κρίνονται κακοῦ βίον" διαιρεῖται δὲ ἣ ἀντί» 

ληψις κεφαλαίοις τούτοις, προβολῇ, μορίοις δικαίον, προσώπῳ, 

090p, ἀνϑορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ vouoOérov, πηλικότητι, πρός 
τι, ἀντιλήψει, μεταλήψει, γνώμης ἐρωτήσει, χρώματι, ἐκ τῶν ἄντι- 

ϑετικῶν κινουμένοις" ἔξωϑεν δὲ πολλάχις δρικαί 18 καὶ στοχαστικαὶ 
ἐμπίπτουσιν ἀντυϑέσεις, ol μὲν ἀνϑορισμῷ τε καὶ συλλογισμῷ, oi 
δὲ βουλήσει τὸ καὶ δυνάμει λυόμεναι" τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατη- 

wógov ἐστιν,. τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος" τὰ δὲ xowa ἀμφοῖν" τοῦ μὲν 
κατηγόρουν προβολὴ, ἀνϑορισμὸς, συλλογισμὸς, μετάληψις, γνώμης 

αἴτησις τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια δικαίου, πρόσωπον, ὅρος, ἀντέ- 

ληψις, χρῶμα' κοινὰ δὲ ἀμφοῖν γνώμη νομοϑέτον, πηλικότης , πρός 

τι" $j μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ καὶ ἐν ὕρῳ τοῦ κατηγόρου ἐστὶν, 

πλατυνομένη τοῖς τὸ πεπραγμένοις καὶ τοῖς περιστατικοῖς μορίοις 

καὶ μάλιστα τῷ καιρῷ τὰ δὲ μόρια τοῦ δικαίου dori μὲν τοῦ φεύ- 
γοντος, ὠνόμασται δὲ οὕτως, διότι μέρη τοῦ δικαίου ἐστὶν νόμος ve 

καὶ φύσις καὶ τέχνη καὶ ἔϑος, ὧν b πάντως ὃ φεύγων ἐν ἄντι- 
λήψει ἰσχυρίζεται" ταῦτα δὲ παραγραφικοῦ τάξιν ἔχει, τὸ δὲ πρό- 

σωπον oUx Ae) ἐμπίπτει ἐν τῇ ἀντιλήψη x. T. À, p. 264. Ald. 
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, τὰς στάσεις πραγματείας τὰ ἴδια ἑκάστης στάσεως ἀφ᾽ 

ὧν τὴν ἐπίγνωσιν αὑτῶν ποιησόμεϑα προεξεϑέμεϑα ; 

οὕτως ἀναγκαῖον κἀνταῦϑα περὶ τῆς ἀντιλήψεως εἰπεῖν, 

τίνα μὲν κοινὰ πρὸς ἐχείνας ἐστὶν αὐτῇ, τίνα δὲ ἴδια, 
fva καὶ ταύτης ῥᾳδίαν ἔχωμεν τὴν ἐπίγνωσιν" δεῖ τοίνυν 5 

ἐν τῇ ἀντιλήψει φανερὸν εἶναι τὸ κρινόμενον πρᾶγμα 
καὶ μὴ ἀφανὲς, ὥστε ταύτῃ τοῦ στοχασμοῦ διαλλάττειν" 

ἔπειτα δὲ εἶναι καὶ τέλειον ἐνταῦϑα τὸ κρινόμενον χαὶ 

μὴ ἀτελὲς, ὥστε κατὰ τοῦτο διαφέρει τοῦ ὅρου, εἰκό- 

τως δὲ καὶ τρίτην τάξιν ἀπείληφεν, ἐπειδὴ καὶ τρίτη, 3210 , 

κατὰ φύσιν ἐστίν" ὃ ul» γὰρ στοχασμὸς ζητεῖ τὴν οὐ- 
σίαν καὶ τὸ εἰ ἔστιν" ὃ δὲ ὅρος μετ᾽ αὐτὸν 53 τοῦ φα- 

νέντος μὲν, ἀτελοῦς δὲ ἴδιον" μετὰ τοῦτον τοίνυν ἢ ἂν- 
τίληψις ἔχει χώραν, ἔχ. τῆς ποιότητος ἐσχηκυῖα τὴν γέ- 
γεσιν" τρόποι δὲ αὑτῆς ?* ἐξ ὧν συνίσταται τρεῖς" ἢ is 
γὰρ xaTa νόμον , ἢ κατὰ ἔϑος, ἢ κατὰ φύσιν" καϑ' ἕν 245 
yao τούτων τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται ὃ χρινόμενοβ, 5 
ὡς εἶναι τρία τὰ εἴδη τῆς ἀντίληψεως" τὰ δὲ ἄλλα τὰ 
δοχοῦντα sig ταῦτα ἀναφέρεται" olov al τέχναι καὶ τὸ 
ἀποδημεῖν εἰς τὸ ἔϑος" τὸ δὲ μὴ κεχωλυμένον εἰς τὸν 30 
γόμον" τὰ γὰρ τρία, ὅπερ εἰρήχαμεν, ἔστι τὰ γενικὰ, 
τὰ δὲ ἄλλα πάντα, ὅσα τούτοις ἕπεται, μερικά" τῆς μὲν 
τοίνυν κατὰ νόμον παράδειγμα" ἀριστέα τις μοιχὸν ἀπέ- 

κτεῖνε xol χρίνεται δημοσίων" τῆς δὲ xarà φύσιν, ὑπο- 
σχομένου Κλέωνος τὰ περὶ 56 Πύλον, ἐγέλασεν ᾿Δλχιβιά- 35 
δης καὶ χρίνεται ὕβρεως" τῆς δὲ κατὰ ἔϑος, ζωγράφος 
γράψας τὰ παρὰ “Σικελίαν ἐξέϑηχε xal xotveros önuo- 
σίων" xoi ἄλλο" ἰατρὸς τὰ τῶν μοιχῶν ἰώμενος στίγμα- 
τα χρίνεται" "7 xoà ἄλλο, πατὴρ παῖδα συνεχῶς ἀποδη- 
μοῦντα ἀποχηρύττει" xol ἄλλο" ἰατρὸς ἀτόχια διδοὺς 30 

82 Ald. τρίτη. 83 Ald. μετὰ τὸν. Par. μετ᾽ αὐτὸν. 34 

Ald. evrov. 886 Ald. ρινόμενος. 56 Ald, παρὰ. 587 Ald. 
καὶ κρίνεται. 
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κρίνεται" τὰ γὰρ ἀπὸ τέχνης , ὅπερ εἰρήκαμεν, εἰς τὸ 
ἔϑος ἀναφέρει" καὶ ὅτ᾽ ἂν χατηγορῆταί 38 τις πράξας 

ἐφ᾽ οἷς πράττειν εἰϑίσμεϑα, 39 ἀποδημεῖν γὰρ ἔϑος, 

ὥσπερ xal ἐπὶ τοῦδε τοῦ παραδείγματος ἔστιν ἰδεῖν" 

5 μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ ὁρᾶμα ὑπεξήγαγεν. ἑαυτὸν ὃ Κλέων, - 
χαὶ κχρίνεται ᾿Αριστοφάνης αἰτίαρ΄ θανάτου" ἔϑος γὰρ 
iy roig Διονυσίοις καϑεῖναι ** τὰ δράματα" ὁρᾷν δὰ 

χρὴ, ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις φύσει μὲν οὐχέτι χαχὸν τὸ 

χρινόμενον, ἄλλοϑεν δέ πως εἶναι δοχεῖ ὑπεύϑυνον" αὐὖ- 
40 τίχα γὰρ ἐὰν τοῦ τρισαριστέως τὴν ὑπόληψεν περιέλῃς, 

οὐχ ἔτι δύναται κριϑῆναι ὃ τὸν μοιχὸν ἀποχτείνας. ἰστέον 
δὲ τοῦτο, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν ἀντιλήψει οὐχ ** 
ὅμοιον εὑρίσκεται τοῦ πράγματος τὸ ἐπιφερόμενον" ἰδοὺ 
γὰρ; γελᾷ piv, Αλκιβιάδης, κρίνεται δὲ ἐπὶ δημοσίοις " 

48 τοῦτο δὲ ἀνόμοιον ὡς πρὸς τὸν γελῶντα ' xai πάλιν ἐν 
τῇ κατὰ νόμον" φόνου γενομένου maga ̂! ToU τὸν μοιχὸν 
ἀριστέα φονεύσαντος, δημοσίων ἐστὶν ἡ χρίσις" λέγουσε 

δὲ καὶ ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως, ὃ καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ συμ- 
βεβηχότος, οἷον ἐπρέαβευε Φρύνων περὶ τῆς εἰρήνης 

40 πρὸς Φίλιππον, καὶ ἐσπείσατο, τὸν παῖδα ὡραῖον ὄντα 
ἐκεῖ καταλιπών" 45 ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας ὃ. Anuo- 
σϑένης ἐπανελϑόντα, ἔλυσε τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ 

κρίνεται δημοσίων δ Δημοσϑένης" ἴσως δὲ χαὶ τοῦτο εἰς 

τὸ ἔϑος ἀναφέρεται" ὅτε δὲ ἀπὰ τοῦ συμβεβηκότος 3 
26 πρίσις, ἐμπίπτει χαὶ παραγθαφιχὸν, ὡς οὗ δεῖ με χρίνε- 

σϑαι, ἐφ᾽ οἷς ὁ (Ρίλιππος ἐποίησεν, ἢ ὃ δεῖνα, ** εἰ 
τύχοι" εἶτα ἀπὸ χρόνου πάλιν ἕτερον παραγραφιχὸν, ὅτε 
τότε ἔδει ἀντιλέγειν" τρίτον, ὡς οὐ δίχαιον περὶ ὧν ὃ 
δῆμος ἔγνωκε χρίνεσϑαι" ἐμπεσεῖται δὲ καὶ συγγνωμογι- 

80 χὸν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστιν ὅτε, ὡς ἐπὶ τοῦ Φιλίππου 
τοῦ ἀποχτείναντος ταὺς αἰχμαλώτους" ἐρεῖ γὰρ ὃ ῥήτωρ 

$8 Ald. κατηγορεῖται. 589 ΑἸὰ. εἰθισμένα. 40 Ald, καϑῆναι. 41 
Ald.oix. 42Par.megi. 43Dem. de fals.leg. p.412. 44 Ald. ὀδύνα. 



EIS ΣΤΆΣΕΙΣ 589. 
χρινόμενορ" τίς γὰρ ἄν φήϑη ταῦτα γενέσθαι, καὶ ὅτι 
κοινὸν τὸ τῆς ἀγνοίας ἅπασιν. 

- 

Ἢ 

Ἢ ἀντίληψις διαιρεῖται προβολῇ. 

“Συριαν οὗ. "H προβολὴ ἐν ὅρῳ δέδειχται, ὁποίαν. 
ἔχοι φύσιν" ὅτι ψιλή ἔστι τῶν γενομένων διήγησις μετὰδ᾽ 
βραχείας αὐξήσεως" καὶ τὸ διάφορον ἐν τούτῳ χαϑέστη- 
κεν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἐν τῷ χατὰ αἴσϑησιν κοινὴ γί- 
γεται ἡ προβολὴ, “ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύγων οὐδέ- 
ποτὲ τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ χρήσεται. 

“Σωπάτρου. Κανταῦϑα παλιν τρία τετήρηχεν ὁ 10 
τεχνιχὸς, τὴν τῶν χεφαλαίων ἀπαρίϑμησιν καὶ τὴν éxa- 
στου ἐργασίαν καὶ τὰ εἴδη τῶν στάσεων" τοῦ δὲ τεχνι- 
κοῦ λέγοντος, ἡ προβολή ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέ- 
λους, ἀναγκαίως ζητεῖται, διὰ τί ἐν μὲν στοχασμῷ πέμ- 
στον εὑρίσχεται κεφάλαιον, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 15 
ἐν δὲ πάσαις ταῖς ἄλλαις στάσεσι πρώτη ἐστί" xol. φα-. 
μὲν, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἅτε κεχωρισμένον. ἀπὸ τῶν 
πεπραγμένων ἔχοντες τὸ χρινόμενον, εὐθὺς αὐτὸ ψιλὼς 
μετὰ τὴν διήγησιν ἐπιφέρομεν" ὅτι ἐπὶ τούτοις αὐτὸν 
παραπρεσβείας χρίνω, ἤ ruos τοισύτου" τὴν δὲ ἀπόδειξιν 30 
ὕστερον éx τῶν * ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους εὑρίσχομεν, 248 
ἐπειδὰν εἰς τὴν τοῦ πράγματος ἐξέτασιν ἐμβάλωμεν" 
ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς τῶν στάσεων, αὐτῶν δὲ τῶν πε- 

πραγμένων εὐθύνομεν, ἡνίκα μετὰ τὴν διήγησιν διελ- 
ϑόντες τὸ ἔγχλημα φράζειν δεηϑῶμεν ἀνάγκῃ τὰ πε- 38 
πραγμένα" εἰ δὲ συμπλέκεται τῷ ἐγκλήματι, καὶ αὐτὰ 
εὐθύνομεν" ταῦτα δέ ἐστε τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
ü προβολὴν ? ὀνομάζομεν. - ! 

1 Ald. τὰ. Par. ἐκ vov. 2. Ald. προβολὴ. 



590 ΟΠ ZX0AIA : 
Μορίοις δικαΐον. 

Xv ρεανοῦ. Τὰ μήρια τοῦ δικαίου 7 ἀντίληψίς 
ἔστι, καὶ γὰρ ἔφαμεν, ἡ ἀντίληψις ἢ ῆ ἀπὸ νόμου, 7 φύ- 
σεως, ἢ τέχνης T] τινος τῶν τοιούτων ἔγεει τὴν ἰσχὺν, 

5 ἐξ ὧν χαὶ τὸ μόριον τοῦ δικαίου λαμβάνεται" ἐξ ἑνὸς 
γὰρ. τοιούτου πάντως ἔγχει τὴν ἐξέτασιν" τοῦ γὰρ κατη- 

^ γόρου πολλὴ χρησαμένου τῇ ἕν προβολῇ καταφορᾷ πρὸς 
τοῦτο μαχόμενος ἀντιστήσει τῇ κατηγορίᾳ ἕν τι τούτων, 
διαλύων * αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, ὥσπερ ἐν παραγραφικοῦ 

40 μοίρᾳ. φήσει γὰρ, ὡς ἄδικος ἡ κατηγορία, καὶ οὐ δεῖ 
ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀγῶνας χροτεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἢ νόμος, * 
φύσις τὴν ἐξουσίαν παρέσχετο" ἀλλὰ φασί τινες, ὅτι 
διατί τὸ χεφάλαιον τοῦτο φύσιν &yov ἀντιλήψεως ur 
ἀντίληψις ἐχλήϑη" καί φαμεν, ὅτε τὸ χεφάλαιον τοῦτο 

15 τὰ μόρια τοῦ δικαίου οὐ φανερῶς ὁμολογούμενα, οὐδὲ 
τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν προβαλλόμενα, ἀλλὰ μόνον διαβο- 

, λῆς ἕνεκα προτεινόμενα" εἰκότως οὖν οὐδὲ ἀντίληψις 
ὠνόμασται, διὰ τὸ μή πω τῆς ἐξουσίας τὸν φεύγοντω . 
ἀντιλαμβάνεσθαι. 

30 . προσώπῳ. 

Συριανοῦ. ΕΕἰχότως δευτέραν ἔχει τάξιν τὸ πρό- 
σωπον, κατ᾽ ὀλίγον διὰ τῆς τέχνης τῶν κεραλαίον ἐπὲ 

τὸ ἰσχυρότερον ἰόντων" ἐπειδὴ γὰρ ἔφαμεν, ὡς τὰ μό- 
Qux τοῦ δικαίου παραγραφικοῦ τάξιν ἔχεν, εἰκότως δεύ- 

35 τερον τέταχται τὸ πρόσωπον, τελδίας παραγραφῆς τάξιν 
ἔχον ἐν τῇ ἀντιλήψει" ἔστι γὰρ τοιοῦτον, ὅτε ἑτέρων αἱ 
τοιαῦταί εἰσι κατηγορίαι" καὶ οὐ δεῖ φέρε εἰπεῖν ἰδιώτας 
δημοσίων ἀδικημάτων χρίνεσϑαι" ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου 
τοῦ τὰ ναυάγια πρὸ ? τοῦ λιμένος γράψαντος, καὶ χρι- 

80 vouévov δημοσίων ἀδικημάτων, ἐπειδὴ μὴ καταίρουσιν 

1 ΑἸὰ, δι᾿ ἀλλήλων, — 2 Ald, πρὸς. | 
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oí πλεόντερ" ἐνταῦϑα γὰρ τὰ μόρια τοῦ διχαίου τὸ λέ- 
yer, Or, ἐπὶ τέχνῃ κρίνομαι" εἶτα ἐπάγει τὸ πρόσωπον, 
ὅτι οὐ δεῖ ζωγράφον ὄντα ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασι χρί- 

FIS ΣΤΆΣΕΙΣ 

γεσϑαι, ἀλλὰ στρατηγοὺς καὶ ῥήτορας" καὶ γίνεται πα- 

ρθαγραφικοῦ τελείου" τάξις" τοῦτο δὲ ἐχλείπει ἔστιν ὅτε, 5 
καϑάπερ dv, στοχασμῷ τὸ ! παραγραφικὸν, καὶ τὰς αἱἰ- 
τίας ἑξῆς ἐροῦμδν». 

“Ὅρῳ καὶ τοῖς ἑπομένοις τῷ ὅρῳ μέχρι τοῦ πρὸς τι" οἷον ἄνϑο- 
ρισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοθέτου, πηλικότητι, πρός τι, 

Συριανοῦ. Μετὰ τὸ πρόσωπον ἕπεται εὐθέως 10 
xol ὃ ὅρος" ἐρεῖ γὰρ ὃ λέγων, ὅτε οὐχ ἐμὲ δεῖ δημοσίων / 
γραφὴν ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον δεῖ φεύγειν τὸν πόλιν 
προδόντα, καὶ τὰ τοιαῦτα οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος 
τοῦ ἀπεχτονότος ἐπὶ τῇ γυναικὶ τὸν τρισαριστία" καὶ 

κρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων" πρῶτον μὲν γὰρ ἐρεῖ, 15 
ὡς ὁ νόμος τὴν ἐξουσίαν 'παρέσχετο" ἔπειτα δὲ, ὅτι οὐχ 
ἐμὲ δεῖ χρίνεσϑαι δημοσίων ἀδικημάτων" καὶ ὁ ὅρος εὖ- 
ϑέως" οὗ γὰρ προὔδωκα. ναῦς, οὐ στρατιώτας ἀπώλεσα, 
εἶτα ὃ συλλογισμός" ὃ γὰρ τοιαῦτα πιστευϑ εἰς εἶτα ἀδι- 
χήσας κοινῇ τὴν πόλιν λυμαίνεται" ταῦτα μὲν οὖν ἔχει 10 

xol xaO" ἑαυτὰ ἰσχὺν τὰ κεφάλαια" ὅμως μέν τοι συν- 
αϑροιζόμενα καὶ κοινῶς λεγόμενα ἐν μιᾷ ἀντιϑέσει ἰσχὺν 
ἐμποιεῖ πλείστην" καὶ μὴ νομίσῃς παραγραφιχὰ εἶναι 
ταῦτα τὰ χεφάλαια, διαβολῆς γὰρ ἕνεκα παραλαμβάνε- 

ται τοῦ ἀγῶνος, εἶτα ἕπεται ἡ γνώμη τοῦ νομοϑέτου, 35 
ἐξ ἑτέρου τῶν μερῶν ἐξεταξομένη" οἷον ἀπὸ τοῦ φεύ- 
γοντος, ὅτε καὶ ὁ νόμος τοῦτο βούλεται εἶναι δημόσιον 
ἀδίκημα" εἶτα πηλιχότητι, ὅτι μέγα τὸ γενόμενον xol 
δεινὸν, τὸν ἀριστέα. ἀποκτεῖναι, τὸν εὐεργέτην τὴς πό- 
λεως" εἶτα πάλιν τῷ πρός τι χρήσεται, ὅπερ συγκχρίσεως 2 

$ Ald. τῷ. 
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ἔχει δύναμιν, ὅτι μεῖζον τὸ ἀριστέα ἀποκτεῖναι τοῦ τεί- 
χη καὶ τριήρεις ἀπολέσαε᾽ τὰ μὲν γάρ ἐστι πάλιν ἄνα- 
στῆσαι, τὸν δ᾽ οὔ. ᾿ 

5 (00 wi τῇ ἀντιλήψει, μεταλήψει, ἂἀντυϑέσει, 

, ὩΣυριανοῦ. Τοῦτο ὁμώνυμον τῇ στάσει ἐστὶ xe- 
φάλαιον᾽ διαφέρει δὲ τοῦ μορίοις δικαίου κεφαλαίου, 
καϑὸ ἐχεῖνο μὲν παραγραφιχοῦ δύναμεν ἔχει, τοῦτο δὲ᾽ 
ἀποδεικτιχόν ἐστιν" ἐπειδὴ γὰρ δοχεῖ ἡ προβολὴ τοῦ 

40 ἀντιδίκου ἰσχυρὰ εἶναι, εὐθὺς ἀπαντήσει τῇ ἀντιλήψει 
ἀκατασκεύως * ἤτοι τοῖς τοῦ δικαίου μορίοις, ὅτι οὐχ 
ὀφείλω ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι" τηρήσει δὲ τὴν ἐργασίαν ᾿ 

* καὶ τὴν καταῦ ““ν ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ τῆς ἀντιλήψεως 
τοῦ κεφαλαίου" ἐπειδὴ γὰρ τολμηρὸν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐξου- 

15 σίαν προβάλλεσθαι καὶ ϑρασὺ ἐπὶ τοιῷδέ ποτε χρινόμε- 
ψον πράγματι, εἰκότως προοδοποιησάντων τῶν ἄλλων, 
τελευταῖον αὑτὸ τέταχται τὸ κεφάλαιον, ἡ ἀντίληψίς 
φημι" ταύτῃ δὲ ἡ μετάληψις ἕπεται, ὡς πολλάχις εἴρη- 

ται" τοῦτο δὲ συγχωρεῖ μὲν τὴν ἐξουσίαν, μέμφεται δὲ 
20 τὴν περίστασιν" οἷον οὐχ οὕτως ἐχρῆν" τούτῳ δὲ ἕπεται 

ἀντίϑεσις, Ὁ καὶ γρῶμα λέγεται, ὃ χατὰ μίαν παντὼς 
τῶν ἀντιϑετικῶν γίνεται" εἰχότως δὲ TOU ἀντιληπτικοῦ 
κεφαλαίου κατασχευάσαντος τὴν ἐξουσίαν, ἔσχε χώραν 
ἡ ἀντιϑετιχή" 0r ἂν γὰρ δείξῃς, ὅτι ἐξουσίαν ἔχεις 

235 ποιεῖν, τότε χαλῶς πεποιηκέναι ἐρεῖς " οἷον ἀλλ᾽ ἐξῆν, 

ἀοιχὸς γὰρ ἦν. ar 
“Ἑτέρᾳ μεταλήψει. 

“Συριαναῦ.. dvo μεταλήψεις ἐμπίπτουσιν, ὧν ἡ 
μὲν πρώτη πρὸς τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ἡ δὲ δευτέρα δέχεται 

$0 μὲν τὸ γεγονὸς, μέμφεται δὲ τὸ πρόσωπον τὸ πράξαν, 

ὅτι οὐ σὲ χρῆν τοῦτο ποιῆσαι- 

1 Ald. ἀκατασκχεύης. Par. ἀκατασκεύως. 
e 
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Θέσει, ποιότησι, καὶ γνώμῃ. 

x υρεανοῦ. HH ϑέσις ταῦτόν ἔστι τῇ ϑ ἐσεῖ τοῦ 

προγυμνάσματος, ὥσπερ 7 ποιότης τῷ χοινῷ τόπῳ, ἡ ́ 

δὲ γνώμη ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ὅρῳ φανερά" καὶ τάἀῦτα μὲν 
τὰ χεφράλαια" ἔξωϑεν δὲ πολλάκις ὁρικαί τε καὶ στοχα- 5 

στικαὶ ἐμπίπτουσιν ἀντιϑέσεις, αἱ μὲν ἀνϑορισμῷ τε καὶ 
συλλογισμῷ, αἱ δὲ βουλήσει τε καὶ δυνάμει λυόμεναι" ? 
τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατηγόρου ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύ- 
γοντος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν" τοῦ μὲν κατηγόρου προ- 
βολὴ, ἀνϑορισμὸς, συλλογισμὸς, μετάληψις, γνώμης αἴ- 
t540ig* τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια δικαίου, πρόσωπον, ὅ- 
ρος, ἀντίληφις, χρῶμα" κοινὰ ἀμφοῖν͵ γνώμη νομρϑέ- 
του, πηλιχότης, πρός τι" ἡ μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ καὶ 
ἐν ὅρῳ τοῦ κατηγόρου ἐστὶ πλατυνομένη τοῖς πεπρα- 
γμένοις χαὶ τοῖς περιστατιχοῖς μορίοις, καὶ μάλιστα τῶ 

χαιρῷ᾽ τὰ δὲ μόρια τοῦ δικαίου ἔστε μὲν τοῦ φεύγον- 
Tog" ὠνόμασται δὲ οὕτω, διότε μέρη τοῦ διχαίου ἐστὶ 
γόμος τε καὶ φύσις xol τέχνη xoi ἔϑος, ὧν ἑνὶ nav- 
τως ὃ φεύγων ἐν ἀντιλήψει ἰσχυρίζεται" τὰ μέντοι μό- 
ρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσωπον ὀνόματι μόνον δια- 
φέρουσι παραγραφιχὰ Ovra* ὅτ᾽ ἂν γὰρ λέγῃ, ὅτι OV 
δεῖ ue ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι xol ov δεῖ ἰδιώτην ὄντα, 

παραγραφή ἐστιν. 

H προβολὰ γίνεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικοῖον 

ταὐτὸν μέν ἐστι τῇ ἀντιλήψει, διαφέρει δὲ, ὅτι ἐγταῦϑα μὲν ἄγευΐ 

κατασκευῆς ἁπλῶς κατ᾽ ἀρχὰς τίϑεται καὶ ἐν. παραγραφικοῦ μοίρᾳ» 

ἴ δὲ ὡς ἑτέρως, οἷον ζωγράφος ναυάγια γράψας πρὸ τῶν λιμέ- 
νων ἀνέϑηχε, καὶ μηδενὸς καταίροντος δημοσίων ἀδικημάτων φεύ- 
ye 5 μὲν προβολὴ φανερὰ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου, εἰ μὴ δεῖ 

ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι , ὃ μηδεὶς πεχώλυκε νόμος. 

“ΣΣυριανοῦ. Ἢ προβολὴ σύντομός ἐστιν ἀπόδοσις 

2 Ald. λύομεν. 1 Ald. ἄνευ τε. 
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τῶν εἰρημένων ἀδικημάτων, καὶ τούτῳ διαφέρει τῆς xa- 

ταστάσεως, ὅτι ἡ μὲν κατάστασις τὸ μέρος διηγεῖται, | 

καὶ πάϑος σπουδαζεὶ κινεῖν, καὶ τὰς ἀποδείξεις χατὰ μέ- 

ρος, ἢ δὲ προβολὴ χεφαλαιωδῶς πάντα τὰ τῆς κατα- 

5 στάσεως, καὶ συντόμως ὁρίζεται TO ἀδίχημα, καὶ ἔστε 
χυρίως προβολὴ τὸ ἁΐτιον. To δὲ μόριον τοῦ δι- 

248xaíov. ᾿Ιστέον καὶ τοῦτο, ὡς παραγραφικοῦ δύναμιν 
ἔχει, καὶ δῆλον ἀφ᾽ ὧν δικαστιχῶς αὐτὸ προηνέγκατο, οἷον 

δἰ μἡὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι" οὐδεὶς γὰρ ἀπολογίαν 

40 προτείνων ἀμφίβολον προτείνεται αὐτὴν, ἀλλὰ χαϑολι- 
κὴν ἀπόφασιν" τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀρνεῖσϑαι, μὴ εἶναι 
ὑπεύϑυνον, ἢ τὸ μὴ xexeAvcO GL τὸ πρᾶγμα" τὸ δὲ, εἰ 
μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσϑαι, ἀμφιβολίας ἐχόμενόν ἐστι, 
καὶ τὴν τῶν δικαστὼν ἐχχαλούμενον * δοχιμασίαν" οὐδεὶς 

48 δὲ ὃ ἀπολογεῖται ἀμφίβολον κατασχευάζει" τί οὖν ἐροῦ- 
μὲν; ὅτι ἐνταῦϑα οὐχ ὡς ἀπολογούμενος αὐτὸ λέγει, 
ἀλλ᾽ ὡς κοινὴν ζήτησιν τῶν δικαστῶν, bi δεῖ ἀὐτὸ ἐπὶ 
τούτοις χρίνεσϑαι" ἡ ἐπαγωγὴ δὲ τοῦ διώχοντος, ἀλλὰ 
δεῖ" ἡ ζήτησις δὲ τῶν δικαστῶν, εἰ δεῖ ἐπὶ τούτοις xoi- 

δονεσθαι, ἃ μηδεὶς χεχωλυχὲ νόμος" τὰ γὰρ μόρια ἱτοῦ᾽ 
δικαίου 000g ἐστιν εἰς τὸ αἰτιᾶσϑαι τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ 
πρόσωπον αἰτιᾶται" δύο δὲ εἰδὼν ὄντων τῆς ἐπὶ τῶν 

γόμων καταφυγῆς, ἢ or ἂν λέγωμεν ἐξεῖναι, ἢ μὴ χε- 
κωλύσϑαι, τοῦτο γὰρ βιὰζόμεϑα ταξιν ἔχειν τοῦ ἐξεῖ- 

25 ναι, αὐτὸς τῷ μὴ χεκχωλύσϑαι ἐχρήσατο" χοινὸν γὰρ ἐν- 
ϑύμημα ἐπὶ πάσης ἀντιλήψεως τὸ λέγειν, Ori οὐ κε- 

χώλυκεν ὃ νόμος" ἀπὸ ToU νομίμου δὲ καὶ ovx ἀπὸ τοῦ 

τεχνιχοῦ ἢ φυσικοῦ τέϑειχε τὸ παράδειγμα , διὰ τὸ 
ἐσχυρότερον εἶναι πασῶν τῶν ἀτέχνων πίστεων τὸν γό- 

30 μον, φυσικῶν φημὶ καὶ τεχνικῶν. 
“Σωπάτρου. H προβολὴ γένεται, ὡς ἐν τῷ ὅρῳ 

φησὶν, οὐχ ὅτι ἰδιάζουσα αὕτη ἡ προβολὴ τῶν χατὰ τὰς ' 

2 Ald. ἐκαλούμενον. 
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ἑξῆς στάσεις, καὶ τῇ ἐν ὅρῳ μόνῃ παραπλησία" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ οὕπω ταύτην εἰ μὴ ἐν τῷ ὅρῳ ἐδίδαξεν, εἶπεν οὗ» 
τως, ὅτι ὡς ἐν oQw εἰρήκαμεν , οὕτω τῇ προβολῇ χρη" 

στέον, ὡς ἤδη δὲ διδάξας ἐν Opp περὶ τούτου τοῦ xs- 
φαλαίου, περίεργον ἡγήσατο δεύτερον ἀναλαβεῖν" ἤδη δ 
γὰρ, τὶ δύναται τὸ κεφάλαιον xal τί διαφέρει τῆς διη- 
γῆσεως, εἶπεν" ὅτε ἡ μὲν διήγησις ψιλὴν ἀχατασχευον 
ἔγχει τὴν ἔχϑεσιν, ἡ δὲ προβολὴ μετὰ. αὐξήσεως γίνεται 
ἐχ τῶν περιστατιχῶν, & ἐστι ταῦτα" Ti, ποῦ )» πῶς, πό- 

v6, διατί; ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἡ περίστασις, ἃ συμβαίνει 10 
ἔχ τὸ τοῦ προσώπου καὶ τῆς τοῦ πραγμαῖὸς περιστά- ἡ 
σεως" ἀνγαγχῆ δὲ χανταῦϑα ὑπομνήσεως ἔνεχεν ἐπιση- 
μήνααϑαι , ὅτι πεφεισμένως χρὴ ἐν τῇ προβολῇ χρῆσα-. 
᾿σϑαι τοῖς περιστατικοῖς" χαὶ μὴ πάσας αὐτῶν τὰς XQ 
ταὐσχευὰς τιϑέναι, ἀλλὰ toig οἰκείοις κεφαλαίοις τὴν τ8- 45 

λείαν ἐξέτασιν αὐτῶν φυλάττειν , 9 ἐστιν ἐν τοῖς ἀπ 

ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ ἐν τῷ πρὸς τοι ἰστέον δὲ, ὅτι 
ἐν τῇ στάσει ταύτῃ E "npofoàs) μόνου τοῦ λατηγόρου 
ἐστὶν, οὐχ ὥσπερ ἐν ὅρῳ ἐστὶν, ὅτε Χχοινῶς τῶν ἀμφισ- 
βητούντων" ἀλλ᾽ ἴδωμεν τὴν προβολὴν ἐπὶ παραδείγμα» 20 
τος" ἔστω δὲ τὸ παράδειγμα τοῦτο" ξωγράφος ναυάγια 
γράψας πρὸ τοῦ λιμένος ἀγέϑηκε, μηδενὸς χαξαίροντος 
φεύγει δημοσίᾳ" οὐκοῦν ἡ προβολὴ φανερὰ, ὡς οὐ μέσ 
τρια ἡδίχησας τὴν πόλιν, φόβησας. τοὺς. ἐμπόρους τῇ 
γραφῇ, xoi τὴν ἔξωϑεν " ἡμῖν τῶν ἀναγχαίων ἀπο. 35 
κλείσας εὐπορίαν, οὐδὸνὸς γὰρ. ἔτε τῶν πρώην ἡμῖν μέτα “ 
ἐστιν" εἴπωμεν καὶ ἕτερον παράδειγμα" τρισαριότέα τις 
μοιχὸν ἀποχτείνας χρίνετωι φόνου" ἡ προβολὴ, περιεῖλεξ 
τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως τρισαριστέα φρονεύσας" καὶ 

᾿ ἐπὶ ἑτέρου παραδείγματος" τύῤαννος. πρὸς δημοχρατον» 80 
μένην πόλιν συνϑήκας ποιούμενος δέδωχεν ὁμήρους τοὺς 
ἑαυτοῦ "rotig παῖδας, καὶ ἔλαβε ἐριαχοσίους ὁπλίτας" 

$ Ald. Foyer, ΄ 

᾿ : 98.. 
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καταλαβών τις μοιχὸν ἕνα τῶν τοῦ τυράννου παίδων 
ἀπέχτεινεν, ἀνεῖλεν ὃ τύραννος, τοὺς τριαχοσίους, καὶ 

κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων ὁ τὸν παῖδα τοῦ τυρᾶν- 

vov φονεύσας᾽ x&v τούτῳ ἔβλαψας τὴν πόλιν τοσαύτην 

5 καὶ τοιαύτην ἡλικίαν αἴτιος ἀναιρεθῆναι γεγονώς. Τὸ 
δὲ μόριον τοῦ δικαίου ταὐτὸν μέν ἐστι τῇ ἂν- 
τελήψει. μόρια καλεῖ διχαίου τὰ εἴδη τῆς ἀντιλή- 

ψεως, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μόρια, ἐπειδὴ κατὰ πρῶτα μέ- 

on ἐξετάζεται ἢ νόμον, ἢ ἔϑος , ἢ φύσιν" ἔστι δὲ τὸ χε- 

40 φάλαιον τοῦ φεύγοντος, 8 τῇ προβολῇ τοῦ ἐγχλήματος 

249 ἀντιτάττει, διαιρεῖται δὲ. κατὰ τοὺς τρεῖς τῆς ἀντιλή- 

ψεως τρόπους, τὸν νόμον, τὸ ἔϑος, τὴν φύσιν" διὸ καὶ 

εἴδη αὐτὰ τῆς ἀντιλήψεως ἐκαλέσαμεν" ἐροῦμεν γὰρ ἐν 
αὐτῷ μὴ εἶναι δίκαιον ἐφ᾽ οἷς ἐπιτρέπουσιν οἱ νόμοε 

45 χρίνεσϑαι" 1) ἐφ᾽ οἷς πᾶσιν ἀνθρώποις εἴϑισται καὶ * 
νενόμισται" ἢ ἐφ᾽ οἷς ἢ φύσις παρέσχεν, οὐχ ὅτι πάν- 
ἴα ἐν ἑκάστω, ἀλλὰ πρὸς τὸ κείμενον τῷ οἰχείῳ καὶ τῷ 
εὑρισχομένῳ χρηστέον ἢ νόμῳ ἢ φύσει ἢ ἔϑει" ἔοικε δὰ 
τῇ ἀντιλήψει αὑτῇ τὸ κεφάλαιον τοῦτο. τῷ διὰ τῶν αὖ- 

20 τῶν προάγεσθαι" διαφέρει δὲ ταύτῃ, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν 
χωρὶς κατασκευῆς τινος χρώμεϑα ἐν παραγραφικοῦ τα- 
ἕξι τὴν εἰσαγωγὴν αὑτῶν ποιούμενοι, οὗ δίκαιον εἶναι 5 

λέγοντες ἐφ᾽ οἷς νόμος ἢ ἔϑος ἢ φύσις δυγχεχώρηχέ 
κρίνεσθαι" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει πάσας τὰς χατασχευὰς 

45 τίϑεμεν, τελείαν τὴν ἐργασίαν τῶν τοῦ δικαίου μορίων 
ταύτην φυλάττοντες, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαει" 

ὡς ἐν παραγραφιχοῦ μὲν, ὅπερ εἰρήκαμεν, μοίρᾳ 5 πα- 

ραλαμβανετάιν τὸ κεφάλαιον, οὐχ ἔστε δὲ φύσει παρα- 
γραφικὸν οὐδὲ ὅμοιον τῷ ἐν τῷ στοχασμῷ παραγραφι- 

80 χῷ᾽ ἐχεῖ μὲν γὰρ xal ἀξιωμάτων χαϑαιρετιχὸν μεϑώ- 
δευται τῷ φύσει παραγραφικὸν εἶναι καὶ φαίνεσϑαι 
τὸν φεύγοντα προφασιζόμενον xai ὑφορώμενον τὴν xpi- 

[Ἢ 

4 καὶ Àld. om. — 1. 19. Ald. τὸ Qia,scr. τῷ. 5 Ald, ἐστί, 6 Ald. μόρια. 
1 



EIS ZTAZEIX 597 

σιν καὶ φεύγοντα 'τὴν εὐθυδικίαν,7 olg χρύνον ἢ πρόσ- 
ωὠπον ἢ τι τῶν τοιούτων αἰτιᾶται" ἐνταῦϑα δὲ τοῦτο 
λέγειν οὗ δυνάμεϑα, οὐδὲ οὕτως αὐτὸ λαμβάνομεν" τὸ᾿ 
γὰρ ἰσχυρότερον μαλιστὰ τοῦ ἀγῶνός ἐστι τοῦτο, τὸ 
τὴν ἄδειαν ἐχ τοῦ νόμου προβάλλεσθαι καὶ μὴ φοβεῖ- δ 
σθαι τὸν ἀγῶνα, ἀλλ᾽ ἐλέγχειν μᾶλλον τὸν κατήγορον 
ὡς οὗ προσηχόντως τῇ κατηγορίᾳ χρησάμενον" χαὶ &À- 
λη δὲ διαφορὰ ἐστιν, ὅτε ἐκεῖ μὲν αἰτιᾶται μόνον τὸν 
ἀγῶνα, ἐνταῦϑα δὲ καὶ eite, ind, TiO, τῶν δημοσίων 
al γραφαί" χαϑ' ἕν δὲ μόνον τῷ κατὰ τὸν στοχασμὸν 10 
παραγραφικῷ δύναται τὴν αὐτὴν ἐξέτασιν ἔχειν, τὸν 
τρόπον τῆς κατηγορίας: μέμφεσθαι" τὰ γὰρ λοιπὰ πολ- 
λὴν ἔχει πρὸς ἐχεῖνο τὴν διαφοράν" ζητήσειε δ᾽ ἂν τις 
πιϑαγῶς, διὰ τί ὅλως, εἰ τὰ αὑτὸ σχεδόν ἐστι χεφά- 
καιον τὰ τοῦ δικαίου μόρια καὶ ἀντίληψις, δεύτερον ἐδέ- 15 

dd Toig αὑτοῖς χρήσασθαι; πρὸς ὃ λέγομεν, ὅτι xol 

πάνυ τεχνικῶς καὶ χατὰ νόμον τὸ τοιοῦτο συμβέβηκεν. 

διχῆ γὰρ διαιροῦντος τοῦ κατηγόρου τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς yos 
τέλους ἔν τὸ τῇ προβολῇ τοῦ ἐγχλήματος καὶ τῷ πηλίκῳ 
χαὶ τῷ πρός τι, καὶ πῆ μὲν ἀχατασχεύως αὐτὰ τιϑέν- 30 
vog ἐν τῇ προβολῇ, πὴ δὲ τὰς χατασχευὰς συνάπτον- 

Tog ἐν ταῖς αὐξήσεσιν, ὅ ἐστι τῷ πηλίχῳ xol τῷ πρός 
τι, εὐλόγως xoi ὁ φεύγων τὸν αὑτὸν τρόπον τὰς λύσεις 
διαιρῶν διπλῆν εἰσάγει τὴν ἀντίληψιν" ὅτε μὲν τῆς ἐξ- 
ουσίας ἐφαπτόμενος μόνον, οὐδὲν δὲ κατασχευῆς προς- 25 
τιϑείς" ὅτε δὲ μετὰ κατασχευῆς, τελείᾳ τῇ ἀντιλήψει 
χρώμενος" πρὸς γὰρ τὴν δείνωσιν xol αὔξησιν τοῦ ἐγ- 
χλήματος τελείας ἐδεῖτο τῆς ἐργασίας, πρὸς δὲ τὴν προ- 
βολὴν καὶ τὴν πρότασιν, ἐν παραγραφιχοῦ μοίρᾳ γρά- 
ψασϑαι τὸν ἀγῶνα καὶ ἐνδείξασϑαι τὴν ἐξουσίαν" ἄλ- 50 
Ang τε ἐπειδὴ τὸ λέγειν, ἐξουσίαν εἶχον, ὃ πεποίηχα * 
ποιεῖν, τυραννικόν ἐστι" τὸ δὲ ἰσχυρὸν τοῦ φεύγοντος 

7 Ald. εὐθυδικείαν. scr. εὐθυδικίαν. 8 Ald. πεποίηκας. 
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κεφάλαιον TOUTÓ ἐστι. dii, ὡς ? ἤδη εἰρήχαμεν, ἀπὸ 
τῶν ἐσχυροτέρων χατάρχεσδϑαι" ἵν᾽ οὖν xoà τὸ τυραννι- 
κὸν ἐχφύγος, καὶ ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ δοκῇ ** χατἄρχεσϑαι, 
τῷ τοῦ δικαίου ἐχρήσατο μορίῳ" τό τὸ τῆς ἐξουσίας τυ- 

δ ραννικὸν συσχιάζων τέως, xal ἐν παραγραφικχοῦ μοίρᾳ 
χρώμενος τῷ κεφαλαίῳ. 

Τὸ πρόσωπον, εἰ καὶ δεῖ, ἀλλὰ δημοσίων ys οὗ τοὺς ἰδιώτας, tovg 
δὲ ῥήτοραρ ἢ τοὺς πρεσβεντὰς,, fi τοὺς στρατηγοὺς, ἢ τὰ ὅμοια" 

οὗτος γὰρ καὶ δύνανται ἀδικεῖν δημόσια, ὅτι καὶ τὰ δημόσια 
40 πράττουσιν, οἱ δὲ ἰδιῶται οὐδέν, 

“Συριανοῦ, T πρόσωπον ἔστι μὲν τοῦ φεύγον- 
τος, οὐχ ἀεὶ δὲ ἐμπίπτει ἐν τῇ ἀντιλήψει" ὅταν μὲν γὰρ 
ἰδιώτης κρίνηται ὃ δημοσίων ἀδικημάτων, ἐμπίπτει λέ- 

. γοντος, ὡς οὐκ ἂν οἷός re ἣν ἰδιώτης ὧν τηλικαῦτα 
. 48 χινεῖν καὶ μεταφέρειν πράγματα" ὅτ᾽ ἂν δὲ ἔνδοξον ἢ τὸ 

πρόσωπον, ἐκλείπει, εἰ ὃ μή τις ἐκ μεταχειρίσεως αὐτὸ 
250 εἰσάγοι" ὡς ὁ χρινόμενος «Αἰσχίνης δημοσίων ἀδικημά- 

|. Τῶν, διότε μετὰ Χαιρώνειαν εἵπετο τῷ Δημοσϑένει δα- 
χρύων" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε τοὺς κακῶς ἐστρατηγηκότας αἶτι- 

20 ἄσϑαι χρεὼν τῶν δημοσίων ἀδικημάτων, τοὺς προδι- 
δόντας ἢ τὰ {τείχη καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ φρούρια, 
οὐ τοὺς ῥήτορας. 

Σωπάτρου. Kol τοῦτο παραγραφιχοῦ χώραν ἔ- 
χει, καὶ ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλει τὴν γραφὴν ὁ φείγων, 

45 ὡς οὐ δεῖ τὸν μηδὲν τῶν κοινῶν μεταχειριζόμενόν δημο- 
σίων εὐδύνεσθαι" τότε δὲ ἐμπίπτει, ὅτ᾽ ἂν χρίνηται * 
ἰδιώτης ἢ γυνὴ δημοσίων ἀδικημάτων ἢ ῥήτωρ σιωπῶν ̂ 
καὶ μὴ πολιτευόμενος, ἢ ζωγράφος ἢ ποιητὴς, ἢ ὅστις 

9 Ald, καί, — 10 Ald. δοκεῖ. 
^ ^ 4 Ald, κρίνεται. 2 Ven, πλὴν ei py. , 3 Ven. τὰ φρού- 

ρια καὶ τὰς τριήρεις οὐχὶ τοὺς ῥήτορας. 4 Ald. κρίνεται. 
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ἁπλῶς μηδὲν πράττει * δημόσιον, μηδὲ ἐφαρμόττει τῷ 
ὑποκβιμένῳ προσώπῳ τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα ' or ἂν δὲ 

χρίνηται ̓ στρατηγὸς ἢ ἄλλος τις τοιοῦτος, οὐκ ἂν χώ- 

ῥαν ἔχοι 9 τὸ κεφάλαιον, ἀλλ᾽ ἐκλείπει" τοῦτο δὲ ἡμῖν δέ- - 
' Óuxs τὸ ϑεώρημα Δημοσϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου" 5 
αὐτοῦ μὲν γὰρ συμβουλεύσαντος, ἑτέρων δὲ στρατηγη- 

aquvruv, εἶτα τοῦ «Αἰσχίνου τὸ ἔγλημα ἐπὶ τὴν συμβου- 

λὴν ἀγαγόντος, ὅτε Μημησϑένης τῆς ἥττης αἴτιος, τὴν 
ποιότητα τοῦ οἰχείου προσώπου 0 ῥήτωρ ἐξήτασεν, Τ ἕαυ- 
τὸν μὲν ἀνεύθυνον εἶναι δεικνὺς ἐφ᾽ οἷς οὐχ ἐστρατή- 10 
γήσε, μετατρέρων δὲ τὴν αἰτίαν ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς, 
οἱ κατὰ φῦσιν ὑπεύϑυνρι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ συμβεβη- 
κότων" οὐχ ἁπλῶς δὲ Τοῦτο, ἀλλὰ καὶ σφόδρα rexvixũg 

οὐδὲ ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς μετατιϑεὶς τὴν αἰτίαν ἄντι- 

xovg τῷ παραγραφικῷ ἔχρησατο, ἀλλὰ φεύγει μὲν ix τοῦ 15 
φανεροῦ τὸ χεφάλαιον, ἐπειδὴ ἀξιώματός ἐστι καϑαι- 

ρετικόν" τέχνῃ δὲ τοῦτα μεδώδευσεν * ἐν παραβολῆς σχή- 
ματι ναὐχλήρῳ παραβαλὼν 5 ἑαυτὸν, εἶτα ἐπαγαγὼν 

ὥσπερ οὐδὲ ἐατρατήγουν ἐγώ ' ὡσανεὶ ἔλεγεν, στρατηγῶν 

αἱ τοιαῦται γραφαί" μεταστατιχῶς τὴν ἀπολογίαν ποί- 20 
ησάμενος᾽ deb δὲ εἰδέναι xal τοῦτο, ὡς ἰσχυρὸν μὲν xci 

xx ἑαντὰ τὰ πρόσωπον τῷ φεύγοντι , πολλῳ μέντου 

τοῖς τοῦ διχαίου μορίρις συναπτόμενον' Or. àv γὰρ διὰ 

τῆς ἐξουσίας τοῦ πεπραγμένου διαβαλὼν τὴν΄ «gioi εὖ- 
ϑὺς xol τὸ πρόσωπον προσϑῇ, μάτην πεποιῆσϑαε τὴν 25 

γραφὴν ἐπιδείξει τὸν χατήγορον" τὸ παραγραφιχὸν τοί- | 
yvy, OU δεῖ μὲ λρίνεσδαι. ἰδιώτην ὄντα" καὶ ἐπὶ ἄλλοις 
αἱ δημόσιαι, γραφαὶ" τοῦτο δὲ τὸ τελευταῖον τοῦ πρά- 

γματος τῆς ποιύότητός ἐστι! τὸ δὲ πρῶτον TOU προσώ- 

που! διαφέρει δὲ τοῦ ἐν στοχασμῷ 3 παραγραφικοῦ, 80 

5 Ald, πράττειν. 6 Ald, £ys. 7 Ald. ἐξότασεν. 8 

Ald. ᾿μεϑόδευσεν. — pro coron. p. 293. 9 Ald. παραλαβῶν. 

10 Ald. ἐν στοχασμοῦ. scripsi στοχασμῷ. 
N 
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ὅτι ἐκεῖ μὲν, ei ὑπερβάλλοι 15 τὸ ἔγκλημα τὴν ToU χρι- 

γομένου δόξαν, χρησόμεϑα αὐτῷ, ὥσπερ καὶ Δημοσϑέ- 
νης “περὶ Φωχέων" τοῦτο δὴ δεῖ σχοπεῖν καὶ ὁρᾷν, st 
ὅσα τῆς Φωκέων σωτηρίας ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἧχε, ταῦτ᾽ 13 

& ἀπήγγειλαν οὗτοι, οὐχ log ὅδε 1" Φωχέας ἀπώλεσε xa 
ἑαυτόν" ἐνταῦϑα δὲ ὅτ᾽ ἄν ἀνοίκειον καὶ μὴ συμφω- 
γοῦν ** τῇ ποιότητι τοῦ κρινομένου τὸ ἔγχλημα, οὗ γὰρ 
ὡς ἀπίϑανον. . 

Ὃ ὅρος, ὅτι ἐπ᾽ ἄλλοις ai τῶν δημοσίων ἀδικημάτων yoagal* οἷ- 
40 o» γαῦς προδοῦναι, τείχη, συμμάχους, τὰ ἄῤῥητα ἐξειπεῖν καὶ τὰ 

ὅμοια. ἕπεται οὖν ἀναγκαίως ὃ σύλλογισμός" εἰ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα 

δημόσιον ἀδίκημα, καὶ οὐδὲν διαφέρει" πλειόνων γὰρ ὄντων τρό- 

πων, καϑ' ovg ἄν τις ἀδικήσειε, olx εἰ μὴ κατὰ πάντας τις ἀδι- 

κεῖ διὰ τοῦτο ἀϑῷος ἔσται, ἀλλ᾽ εἰ καϑ᾽ ἵνα δώσει δίκην καὶ. 
45 ἐπιχειρήσεε δηλαδή. . 

Συριανοῦ. 'O * ὅρος ἔστι uiv τοῦ φεύγοντος, 

πλατύνεται δὲ οἷς ? εἰρήχαμεμ &v ὅρῳ ἀπὸ τῶν λειπόν- 
των" * ταῦτα δὲ τὰ τρία κεφάλαια μόρια τοῦ’ 4 δικαί- 
oV, πρόσωπον, ὅρος, 'παραγραφικοῦ τάξιν ἔχοντα, λύει 
τὴν προβολὴν, ὃ δὲ ἀνθορισμὸς καὶ συλλογισμὸς ἔστι 

80 μὲν τοῦ χατηγόρου λύοντος τὸν ὅρον, πλατύνεται δὲ ὡς 
iy ὅρῳ εἴρηται" ἡ δὲ γνώμη τοῦ νομοϑέτου πηλικότης 
τε Xol πρὸς τι κοινὰ * παρ᾽ ἑκατέρου πρὸς τὸ τῷ λόγῳ 

συμφέρον μελετηϑήσεταν᾽ ἐπὶ μὲν τῆς γνώμης τοῦ νο- 
|. μοϑέτου, ἢ εἰ νόμους 9 ἔχοιμεν, ἢ νόμων ὁμοίων μέρε- 

35 σιν, T ταῖς εὐλόγοις αἰτίαις χρωμένων" ἼἼ τὴν δὲ πηλι- 

11 Ald. ὑπερβούλοι. 12 Dem. de fals.leg. p. 350. ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽" 
ἀπώλεσαν οὗτοι καὶ διέφϑειραν ixóvrtg. 45 Ald. ὧδε qox. ἀπό- 

,.λεσε. 414 Ald. συμφωνῶν. 
1 Ven. ὅ δὲ 0g. 22 Ven. ὥς καὶ ἐν ὅρῳ εἴρητα. — 5 

Ven. εἰπόντων. 4 τοῦ Ven. om. — 5 Ven. κοινὰ ὄντα. — 6 
Ald. et Par. νόμοις. "Ven. ἢ νόμους εἰ ἔχον. 7 Ald. Ven. 
χρωμένῳ, Par. χρωμένων. ) 
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χότητα , Τοῦ μὲν xara αὔξησιν , τοῦ δὲ κατὰ μείωσιν 
προάγοντος" ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς τι; ὃ μὲν ἀπὸ παρᾳδειγμά- 251 

των ἐχ συγκρίσεως. αὐξήσει τὸ πεπραγμένον, o δὲ 9 ἐξ 

ἀναιθέσεως ἐπιχειρῶν οὐδόλως ἀδίχημα δείξει τὸ κατηγο- 
| ρούμενον. Ὅ ὅρος, ὅτι ἐπ᾽ ἄλλοις αἱ τῶν δημο-β 

σίων. Ἔστι uiv ὅτε καὶ τοῦτο ἐπιλείπει τὸ κεφάλαιον, 
ὅτ᾽ ἂν τὸ. πεπραγμένον οἰχειότατον. ἢ τῷ ἐπιφερομένῳ 
ἐγκλήματι" οἷον πόλιν συνεχῶς ἀφισταμένην, καὶ μὴ 
συμμαχεῖν 5 ἐθέλουσαν 0 στρατηγὸς χρίνει δημοσίων ἀδι- 
κημάτων᾽" οὐ γὰρ δύναται “λέγειν, ὅτι οὐχ ἔστι δημόσιον 10 
ἀδίχημα ἡ τῶν συμμάχων ἀπόστασις" δεῖ δὲ ὅτε ἐμπιπ- 
τει xal πὰραδείγματι χγρῆσϑαι ἀπὸ τοῦ μείζονος" ἐὰν 
γὰρ ἀπὰ τοῦ ἐλάττονος γρησώμεϑα, βλάπτομεν καὶ τὴν 
ὑπόϑεσιν χαὶ τὸ κεφάλαιον" ,λαιιβάνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐλάτ- 
τονος ὡς ἐπὶ τούτου" ᾿Αλκιβιάδης χωμαξων πρὸς τοὺς ἐχ 45 

Πύλου τριαχοσίους ἐβόησεν, εὖγε , ὦ γενναιότατοι, καὶ 

χρίνεται ὑπὰ Κλέωνος ὕβρεως" εἰ γὰρ ἐκ τοῦ ἐλάττονος 
ὁρίσαιτο λέγων , τότε ἔδει ὕβρεως κρίνεσθαί τινα, ἡνίχα 
διαβάλοι πρὸς ἄλλον ἢ λοιδορήσεται, “λάϑοι ἂν xa 
ἑαυτοῦ λέγων" πολὺ γὰρ ἐστι τὸ δημοσίᾳ xol ἐν κοινῷ 20 
ὑβρίζειν τὸ λάϑρα καὶ ἐν παραβύστῳ. | 

z ω naQa. Πῶς τὸν ὅρον ἐργασόμεϑα ἐν αὐτῇ 
τῇ στάσει τοῦ ὅρου δεδήλωται" ἔνιοι δὲ τῶν τεχνογρά- 

qwe» βούλονται ἐχλείπειν τὸ κεφάλαιον τοῦτο, οἷον τὸν 
ὅρον. ὅτε μὴ γενικὰν ἢ τὸ πεπραγμένον ἔγκλημα, τουτ- 25 
ἐστι μὴ κατὰ πολλῶν δυνώμενον χατηγορηϑῆναι" δύνα- 
ται γάρ τις χρίνεσϑαι δημοσίων ἀδικημάτων καὶ φρού- 

ριον προδοὺς καὶ συμμάχους xol ναῦς" καὶ τὰ τοιαῦτα" 

8 0 δὲ ἐξ ἀγαιρέσεως — — — — τὸ κατηγορούμενον Ald. 

om., recepi ex Par. Post κατηγορούμενον Ven. pergit: τὴν δὲ 

ἀντίληψιν ὃ φεύγων οὐκ ἀναίδην εἰσάξεν x, T. À. quae p. 255. Ald. 

sub Sopatri nomine leguntur. 9 Ald. συμμάχοις. 
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ὅτ᾽ dy οὖν 7| γενικὸν τὸ πεπραγμένον ἔγχλημα, τότε e)- 
οἰσχεται τὸ ὁρικὸν παραγραφικόν" ἐπέχεί δὲ καὶ τοῦ- 
TO τὸ χεφάλαιον ἐνταῦϑι τόπον παραγραφιχοῦ ἀπὸ τοῦ 
πράγματος, ἀκολούϑως δὲ καὶ μετὰ τάξεως καὶ τὸ πρῶ- 

5 TOV magaygagixóv xal TÓ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον παρ- 
ἥκται" ἐπεὶ οὖν χαὶ τοῦτο τόπον ἐπέχει παραγραφιχοῦ , 
δέον πάντα ταῦτα συνάπτειν ἀλλήλοις, ὡς πολλάκις. εἴ- 

πομεν, τῷ ἰσχυρὸν ἀποφαίνειν τὸν φεύγοντα τῷ διώχον-. 
τι" ὅρα γὰρ τὴν ἰσχὺν ἀπ αὐνῆς τῆς ἐξετάσεως ἀπὸ 

40 τῶν τοῦ δικαίου μορίων" ov δεῖ με κρίνεσθαι ἐφ᾽ οἷς 
ἡχολούϑησα, 1 7 νόμῳ , 7] φύσει, ἢ ἔϑει πεποίηκα" ἔπειτω 
vv δεῖ μὲ ἰδιώτην ὄντα δημοσίων" ὃ ἐστι τοῦ προσώπου" 

ι τρίτον οὐκ ἐπὶ τούτοις al τῶν δημοσίων γραφαὶ, 0 ἐστε 

τοῦ ὅρου" οὕτω γὰρ εἰσάξομεν τὰ τρία κεφάλαια συμ- 
45 πλέχοντες καὶ παραγραφιχῶς , ἀγωνιξόμενοι" προσέτι 

προστιϑέντες τὰς τελειότητας, Gc μεμαϑήκχαμεν; ἐπὶ íxa- 
στου" ἰσχυρὸν μὲν γὰρ xol καϑ' ἑαυτὰ ἕκαστον τούτων 

καὶ ἱκανὸν εἰς ἀπολογίαν" συναπτόμενα δὲ πρὸς ἄλληλα 
πλείονα τὴν δύναμιν ἔχει" ταύτῃ δὲ διαφέρει τὸ ὁρικὸν 

φ τοῦτο τοῦ ἐν ὁρῷ ὁμωνύμου OpuxoU, ὅτι ἐχεῖνα μὲν εἰς 
ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου ξητήματος. συντελεῖ, τοῦτα δὲ 
εἰς διαβολὴν τῆς χρίσεως μόνης δεχόμεθα" οὗ γὰρ εἶ 
δημύσιον ἀδίχημα τὰ πραχϑὲν, ἢ ἕτερόν τε ἡ ζήτησις, 
ἀλλ᾽ εἰ δίκαιον ἀνεύϑυνον ὄντα τὸν διαπραξάμενον 

25 δοῦνας δίκην, εἰ ὅλως ἀδίκημα τὸ γενόμενον" ἡ μὲν γὰρ 
τοῦ δικαίου ζήτησις ποιότητός ἐσέιν, ἧς ἡ ἀντίληψις, 
ἡ δὲ περὶ τοῦ τί ἐστι ξήτησις, οὗ ποιότητος, ἀλλ᾽ ἰδιάτη-, 
τος, εἰ ὕβρις τοῦτο, εἰ δημόσιον ἀδίκημα, ὕπερ ἐστὶν 
ὅρου" τινὲς δὲ πλανηϑέντες ἐζήτησαν, πῶς iv ἀντιλή- 

80 vec τελείου τοῦ πραχϑέντος ὄντος, ὅρος ἐμπίπτειν óv- 

'χαται, OU κατανοήσαντες, ὅτι OU τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπο- 
κειμένου ξητοῦντες ἐν ἀγτιλήψει τὸν ὅρον παραλαμβά- 

γομεν, ἀλλὰ τὴν φύσιν διαβάλλοντες, ἐφ᾽ οἷς χρὴ τὰς 

- 24 
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δημοσίας εἶναι γραφάρ" ζητητέον δὲ, τί ἄρα χαὶ διοί- 
σει τῆς ἀντιλήψεως" ὅτε ἐν μὲν ὅρῳ οὖσει ὑπαίτιον τὸ 
πεπραγμένον, ἐν δὲ ἀντιλήψει ἀνεύϑυνον" ζητητέον δὲ 

. καὶ τοῦτο, πῶς παραγραφιχὸν ἐμπίπτει ἐν ἀντιλήψει" 

πῶς δὲ ὁρικὸν, τελείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου" τὸ μὲν 5. 
οὖν ̓ παραγραφικχὸν ἐμπίπτει, ἐπειδὴ καϑάπερ ἐν στοχα- 
σμῷ ἀνεύϑυνον τὸ πεπραγμένον" τὸ δὲ δριχὸν, ἐπειδὴ 
τὸ ἀνεύϑυνον εἶναι χκαϑάπερ ἀτελὲς τυγχάνει" λύεται δὲ τὸ 
ἐν ἀντιλήψει δρικὸν παραγραφιχὸν ἀνϑορισμῷ, συλλογι- 

σμῷ, γνώμῃ νομοϑέτου, πηλιχότητι, πρός τε' ταῦτα γὰρ TOU 40 
ὅρου τὰ κεφάλαια" μετὰ γοῦν. τὰ δύα παραγραφικὰ, τό 19 
τὸ ἀπὸ τοῦ προσώπου χαὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πράγματος , T. 

ἀντίληψις" εἰδέναι δὲ χρὴ (ὅτε ἐὰν ἀπὸ τοῦ προσώπου | 
ἐμπέσῃ παραγραφικὸν ἐν ἀντιλή ψει; προτάττεται τοῦ 
δρικοῦ παραγραφιχοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ πράγματος" πρῶ- 15 

τον γὰρ δεῖ σύστασιν λαβεῖν τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ προσ- 
ὠπου, εἶθ᾽ οὕτω τὴν ἐξέτασιν τοῦ πράγματος γενέσϑαι.- 
Ἕπεται οὖν ἀναγκαίως. ᾿Δναγχαίως ὃ συλλογι- 

σμὸς εὑρίσχεται, ἔνϑαπερ ὃ ὅρος" φύσει γὰρ μάχονται 
τὰ κεφάλαια ἀλλήλοις, οὔτε γὰρ 0 ὅρος ἄλλως λυϑείη 26 
πλὴν “συλλογισμῷ, οὔτε συλλογισμὸς πλὴν ὅρῳ " ἑχάτερα 
γὰρ ὑπ᾽ ἀλλήλων λύεται μόνον" ὁ μὲν γάρ. συλλογισμὸς 
εἰς ταὐτὸν ἄγει τὸ πεπραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ " 

τοῦτο δὲ ποιήσεις ix τοῦ τέλους καὶ τῆς κοινῆς ποιό- 
τητος χατασχευάζων, ὃτι ἐξ ἀμφοτέρων ἕν xoi τὸ αὐτὸ, 
τέλος" οὐ γὰρ ὁ τρόπος τοῦ ἀδιχήματος ἀναιρεῖ τὰ ἀδί- 
χημα, ὡς εἴ τις μὴ ξίφει τινὰ φϑείρας ἀλλὰ λίϑῳ 

, 4 * * .] , ^-— 5 , 
φασχει μὴ ξἰναε φονεὺς TO? τρόπον TOU αδιχηματος 

ἀπολογίάν ποιησάμενος" ὃ δὲ ὅρος, & συλλογισόμεϑα͵ 
ταῦτᾳ ὁρικῶς λύει ἀπὰ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη διαιρῶν 38 
καὶ ταῖς διαφοραῖς χωῤίζων, ὅτε δημόσιόν ἐστι, ὅτ᾽ ἂν 
γαῦς προδῷ, ὅτ᾽ ἂν στρατιώτας, συμμάχους, ὅτ᾽ ἂν ἐξ- 

10 Ald, τῷ Ts ἃ. T, προ καὶ τῷ scripsi TO. , 
— 

M 
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εἰπῃ͵ τὰ ἀπόῤῥητα" ὅτε καταλίπῃ τὴν ταξι»ν. ᾿Ιστέον δὲ, 
ὅτι τοῦ ἀνθορισμοῦ οὐχ ἐμνήσϑη ἐνταῦϑα, καίτοι 7ε 

τοῦ ὅρου εἰωϑότος τῷ ἀνθϑορισμᾷ λύεσθαι" φαμὲν οὖν 

ὅτε ὁ συλλογισμὸς οὐχ ἔστιν ἰδιάξζον κεφάλαιον, ἀλλὰ 
5 συμπέρασμα τοῦ ἀνϑορισμοῦ" ὁ τεχνικὸς οὖν πολλάκις 

συλλογισμὸν ὠνόμακεν ἀντὶ ἀνθορισμοῦ, εἰδὼς ὅτι ταὺ- 
τόν ἐστιν" εἰ δέ τις ζητήσειε, διατὶ οὖν μὴ μᾶλλον τὸν 
ἀνϑορισμὸν εἴρηχε, ἐροῦμεν, ὅτι τὰ χεφάλαια πρὸς ἀπό- 
δειξιν σπεύδει, τὰ δὲ συμπεράσματα τὰς ἀποδείξεις ἔχει" 

40 εἰ οὖν ὁ συλλογισμὸς συμπέρασμά ἐστι τοῦ ἀνθορισμοῦ, 
εἰχότως χυριώτερόν ἐστι πρὸς τὴν γρῆσιν. Καὶ ime 
χειρήσει δηλαδή. vri τοῦ ἐπιχειρήμασει χρήδεταε, 
ἐνθυμήματα ** μετὰ παραδειγμάτων ug ἀπόδειξιν συν- 
τείνοντα ἐρεῖ, οἷον ἐπὶ τοῦ τοιούτου παραδείγματος" à 

45 τὸν ὀφθαλμὸν πηρώσας *? οὐχ ὅτι καὶ μὴ χεῖρα ἐπή- 
quos διὰ τοῦτο ἀϑῷός ἔστιν, ἀδιχήματα γὰρ ἀμφότερα, 

χαὶ δεῖ καὶ ταῦ ἑνὸς διδόναι δίκας, 

Τνώμῃ * νομοθέτου, εἰ ἐμπίπτοι, χρήσεται ἑκάτερος πρὸς 

τὰ λυσιτελοῦν. 

40 ZvàiavoU. Τοῦτο ov πάνυ ἀστείως εἴρηκε" νόμου 
yàg προχειμένου ἥτοε ῥητοῦ, ἀνάγχη καὶ τὴν τοῦ νομο- 

, 9érov ψηλαφᾶσϑαι γνωμην" 0 μὲν γὰρ τῷ ῥητῷ. ὁ δὲ 
τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἣ ἔστιν ἡ τοῦ ναμοϑέτον γνώμη" 
ὦστε ῥητοῦ ἐμπεσόντος xol γνώμη ἐμπεσεῖται νομοϑέ- 

25 του" καὶ διὰ τοῦτο ὥφειλεν οὕτως εἰπεῖν, ῥητὰν vopu- 
æòov εἰ ἐμπίπτοι, ἀλλὰ μὴ γνώμη, sb μή τις ἄρα ἐκεῖνα 
φαίη, ὡς κοινότερον τὰ δητὸν γνώμην ἐχάλεσε νομοϑέ- 
του, ἀπὰ τοῦ χυριωτέραου xal ποιητικοῦ xoà αἰτίου τὰ 
ἀπατέλεσμα ὀνομάζων. 

11 Ald. ἐνθύμημά τι, scripsi ἐνθυμήματα, propter sq. συ»- 
τείνοντα, nisi quis malit συγτεῖγον. 42 Ald, πληρώσας, dolevi A. 

4 Par. γγώμῃ εἰ ἐμπίπιοι νομοϑ. 
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Μαρκελλίνον. Καλῶς τὸ εἰ ἐμστιίπτοε, οὐ γὰρ ἀεὶ 

εὑρίσκεται" οὔτε γὰρ ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ξητουμένων εὑρίσκε- 

| ται νόμος, οὔτε εἰ εὑρίσχοιτο πάντως λυσιτελεῖ ἡμῖν "εἰ μὲν 
οὖν βλάπτοι, παραιτησόμεϑα καὶ οὐχ ἐξετάσομεν" ἢ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῆς γνώμης τῶν γεγραμμένων τὴν ἐξέτασιν δ 
παραληψόμεϑα πρὸς τὸ ἑαυτῶν χρήσιμον" ὅτε οὖν ἐμπίπτει 
ἐν ἀντιλήψει, διττὴ ἔσται, ἡ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἄντι- 
λήψεωῴ, 0r. ἂν ἀπὸ νόμου γίνηται, ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ συλ- 

᾿ λογισμοῦ" διαφέρει δὲ, ὅτε ἡ μὲν σύστασιν ἔχει τοῦ 
συλλογισμοῦ, ἡ δὲ πρὸς τὸ ῥητὸν γίνεται τὸ, προχείμε. 19 
γογν᾽ διαφέρει δὲ καὶ τῷ ὀνόματι" ἡ μὲν 1. γνώμη τοῦ 

νομοϑέτου καλεῖται, 1 δὲ “πρὸς τὸ ῥητὸν λύσις οὖσα τοῦ 
ῥητοῦ πρὺς τὴν παρὰ τοῦ φεύγοντος. ἐξουσίαν διάνοια 
προσαγορεύεται" ἀεὶ μὲν οὖν ἡ πρὸς τὸ ῥητὸν ἐμπίπτει 
ἐπὶ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως" οὗ περὶ ταύτης δὲ νῦν 15 
ὁ λόγος, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας τῆς ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ" 

ἐμπίπτει δὲ τότε, ὅτ᾽ ἂν ὃ κατήγορος ἐν ἀντιλήψει ῥη- 
τὸν ἔχῃ προβάλλεσθαι, χαϑὸ χρίνει τὸν φεύγοντα" οἷον 258 
ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ τοῦ τὸν υἱὸν ἀποχηρύττοντος, νό- 
μου κελεύοντος ἐξεῖναε πατράσιν ἀποχῃρύττειν τοὺς παῖ- 20 
δας ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλοντος τοῦ παιδὸς τὴν ἀπο- 

κήρυξιν καὶ λέγοντος, ὡς ἐπ᾿ ἄλλοις ἀποχηρύττειν ἐχρῆν, 
ὅτ᾽ ἂν ἀσελγαίνωσιν, 0T ἂν ὑβρίζωσιν, ὅτ᾽ ἂν μέϑαις, 
er ἂν χύβοις, ὅτ᾽ ἂν ἑταίραις σχολάζωσιν, 2 ἀλλ᾽ οὐχ 
ὕτ᾽ ἂν τὰ σεμνότατα διώχωσιν᾽ καὶ πρὸς ταῦτα τοῦ πα- 25 
τρὸς, ὃ ἔστι τοῦ κατηγόρου, τὸν συλλογισμὸν ἐπαγον- 
τος, καὶ ὡς μηδὲν διαφέρουσι λέγοντος, οὐ τὸ ἴσον συλ- 
λογιξομένου" ἄτοπον γὰρ φιλοσοφίαν ἐξισοῦν ἀσελγείᾳ, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς λέγοντος, ὅτι πάντα, ὅσα " ἂν λυπῇ παῖς 

τὸν πατέρα καὶ παρὰ γνώμην αὐτοῦ ποιῇ, ἀποχηρύξεως 30 
ἄξια, εὑρίσχεται νόμος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς προβαλλό- 

2 Ald. σχολάζουσιν. $' Ald. ὅτι. 
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μενος) ὅτι ἔξεστι τοῖς πατρᾶσιν ἀποχηρύττειν τοὺς παῖ- 
δας" ἐμπεσόντος οὖν τοῦ γόμου τούτου, ἐπὶ τὴν τοῦ γο-- 

μοϑέτου γνώμην ἀμφότεροι τρέπονται, πρὸς τὸ γρή- 

σιμὸν ἑκάτερος" xoiüv γὰρ ἀμφοῖν τὸ κεφάλαιον" οὐχ 
δ ἁπλῶς γὰρ ἡ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γνώμη ἐμπίπτει, ὅταν 

ἐπὶ τὸν νόμον 4 ἀντίληψις 5, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐμπίπτῃ ó"- 
TOV, xadó 7 χρίσις καὶ ἢ κατηγορία τῷ κατηγόρῳ, γί- 

νεται- ᾿Εὰν δὲ τοῦτο μὲν ῥητὸν μὴ ἐμπίπτῃ, ἐπὶ: νόμον 
8 ἡ ἀντίληψις ἀνάγηται βοηϑοῦσα τῷ φεύγοντι, τὴν 

40 πρὸς τὸν νόμον ἔχει διάνοιαν" πᾶν γὰρ ῥητὸν διανοίᾳ 
λύέται, τὴν δὲ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γνώμην νομοϑέτου 
οὐκ ἔχει" τὰ δὲ τῆς ἐργασίας τῆς γνώμης ἐν» ὅρῳ L5» 
pa xov. 

*"H πηλικότης, ὅτι μέγα τὸ γεγονός; 

45 Μαρκελλίνου. nó τῶν κεφαλαίων τούτων, τῆς 
τὲ πηλικότητος καὶ τοῦ πρός τι, ὁ τόπος TOY αὐξήσεων 
παραλαμβάνεται, ἐν οἷς τὰ ἀπ᾿ ἀργῆς yos τέλους ἐστὶ 
τελείως εἰσαγόμενα καὶ πάσας τὰς ἐργασίας ἔχοντα xol 
τὰς χατασχευὰς, καὶ ov χαϑάπερ iv προβολῇ ἀτελῶς" 

40 τίς δὲ ἢ τελεία τούτων κατασχευὴ, τοῦ τὰ πηλίχου χαὶ 
τοῦ πρός τι, ἐν τῷ δρῷ δέδεικται" ἄξιον δὲ ξητῆσαε, 
εἰ ὅλως ἐν ἀντιλήψει τῇ μειώσει ὃ φεύγων χρήσεταε, 
χουτέστι τῷ πηλίχῳ καὶ πρός τι, μηδὲν ἀδίχημα εἶναι 
λέγων, ἐν μὲν γὰρ ὅρῳ εἰχότως, ἔνϑα xol ἀδίκημα ὑπὸ 

$5 τοῦ φεύγόντος ὡμολόγηται, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐγχαλουμέ- 

γου" χαὶ ἑκατέρῳ πρόσεστεν ix τῆς ὑποθέσεως τὸ μὲν 
αὔξειν, τὸ δὲ μειοῦν" ἐνταῦϑα δὲ πῶς οἷόν r& μειῶσαι 
τὸν φεύγοντα, τὸ παράπαν ἰσχυριζόμενον μηδὲν ἤδικη- 
κέναι" οὐ γὰρ λόγον ἔχει τὸν αὐτὸν λέγειν, ὡς ovx ἀδί» 

δὺ χημα καὶ πάλιν  roUTQ τῷ μέρει τοῦ λόγου γενόμενον, 

4 Ald. ὦμον. . |, 
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ὡς ἀδίχημα τὸ ἔγχλημα καϑαιρεῖν καὶ πρὸς ἕτερον àv- 
τεξετάζειν, ὡς οὗ μέγα καὶ ἕτερον μικρότερον" ἐροῦμεν 
τοίνυν, ὅτι ἐν μὲν τῇ τοιαύτῃ avrei, ὅτ᾽ ἂν μηδὲν 
ἐπισυμβῇ ἔξωϑεν ἀδίχημα, ὁ μὲν. διώχων ταῖς αὐξήσεσι x 

χρήσεται καὶ τοῖς κεφαλαίοις τούτοις, ὃ δὲ φεύγων οὐχ 5 

ὅτι ταῖς μειώσεσιν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδίκημα πάντη ἀγωνιεῖ- 

ται" ἐν αἷς δὲ ἐπισυμβέβηκέ τι αὐτῶν τῶν εἰδῶν γενό- 
μενον, γνωσόμεϑα, πότερον χρηστέον; ἢ οὔ" ἐνταῦϑα. 
γὰἀρ' χώραν ἡ μείωσις ἔχει" τοῦ γὰρ κατηγόρου πλεονα- 
ζοντος ταῖς αὐξήσεοι καὶ ἐκτραγῳδοῦντος τὸ. ἐπισυμβε- 10 
βηχὸς, ὃ φεύγων βαρυνόμενος τῇ χαταδρομῇ ἐξ ἀνάγχης 

μειοῦν ἐπιχειρήσει" σημειωτέον οὖν, ὅτι ἡ πηλικότης καὶ 
τὸ πρὸς τι ἐν ὅρῳ μὲν χοινά ἐστιν, ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐχ 

ἀεί" κἀκεῖνο “δὲ ἢ ἐπίστασθαι γρὴ ἀναγκαίως, ὅτι οὐδὲ 
ὃ χατήγορος ἕν toig τοιούτοις προβλήμασιν αὔξειν δὴ ὁ 15 
χαὶ δεινοποιεῖν τὸ πεπραγμένον δυνήσεται, αὐτίχα ἐπὶ 
τοῦ φιλοδοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποχηρύξαντος ov δύναται 

δεινοποιῆσαι ὃ ῥητωρ, ἀλλ᾽ ὅσον ἀπείϑειαν μόνην τοῦ, 

παιδὸς αἰτιάσασϑαι πρὰς τὸν πατέρα, οὐ γὰρ τῶν δια- 
βεβλημένων ἢ πράξιρι | 10 

Τὸ πρὸς τι ὅτι μεῖζον ἢ ἃ προβάλλεται" οἷον τοῦ τὰς ναῦς ἢ τὰ 

τείχη προδοῦναι τὸ ἐν σπάγει πάντων καταστῆσαι Ἶ τῶν ἀγνακαίων, 
μηδενὸς καταίροντος τῶν ἐμπόρω». 

Μαρκελλίνου. Καὶ τὸ πρὸς τι συγκριτικὸν ἐστι 
κεφάλαιον, ὅτι μεῖζον τὸ πεπραγμένον, ἢ ἃ προβάλλεται 
ὁ φεύγων, λέγω δὴ τοῦ τὰς ναὺς προδοῦναι καὶ τείχη 
καὶ συμμάχους μεῖζον τὸ ἐν σπάνὲέι τῶν ἀναγχαίων xa- 

ταστὴησαὶ τὴν πόλιν" τὸ μὲν γὰρ πὲρὶ τε μέρος τῆς πο- 
λιτικῆς δυνάμεως ἔχει τὴν ἐπιβουλὴν, τὸ δὲ εἰς αὐτὸ τὸ 
πάντας ἀπολέσθαι λιμῷ. Καλῶς δὲ μετὰ πολλὰ τῶν 50 

25 

5 Ald. δεῖ. — 6 Ald. δεῖ, scripsi δὴ 1 Ald. καταστῆναιι 

e 
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' χεραλαίων τὴν πηλικότηταὰ καὶ τὸ πρός τι ὥρισεν ἡ 
τέχνη, καὶ τὴν τελείαν τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐρ- 
γασίαν" οὐδὲ γὰρ κατατρέχειν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ φεύ- 
y'ovrog πρὸ τῶν ἀποδείξεων. προσῆχον, μάταιον γὰρ χαὶ 

5 ψιλῆς λοιδορίας τὸ πραττόμενον, καὶ ἀργὸν καὶ ὕπτιον. 
moii τὸν λόγον, ἀλλ᾽ iv τῇ προβολῇ τὸ πραχϑὲν μέ- 
τρίως αὐξήσαντες τηρήσωμεν τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρός 
τι τὰς ἀφορμὰς, ϑαῤῥοῦντες ἤδη μετὰ τὴν ἀπόδειξεν" 
οὐχ ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀντιλήψεσιν ὁμοίως ἰσχύει τὸ 

40 κεφάλαιον" dy μὲν γὰρ τῷ ὅρῳ τῇ στάσει ἅτε ἐκ μέρους 
ὁμολογουμένου τοῦ ἀδικήματος ἢ πάλιν τοῦ εὐεργετή- 

ματος, εἰχότως ἀγωνιστικωτέρα γίνεται ἡ σύγχρισις, OT 

ἂν τὸ πραχϑὲν τῷ" λείποντι προβάλληται,. ? ἐν δὲ τῇ 
ἀντιλήψει, ἐπειδὴ τοιοῦτον ὑπόχειται οὐδὲν, ἀνεύϑυνον 

15 γὰρ τὸ πραχϑὲν, οὐκ ἔτι ὁμοία τοῦ κεφαλαίου ] χρῆ- 

qig, μάλιστα δὲ 0T ἂν μὴ αὐτὸ χαϑ' ἑαυτὸ τὸ πε- 

πραγμένον ἄτοπον εἶναι δοχῇ, μήτε ἐπισυμβεβηχὸς ἄτο- 
πόν τι φαίνηται, παντελῶς " ἐξασϑενεῖ τὸ κεφάλαιον', 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύττοντος" 

20 ἄτοπον γὰρ εἰ παραβάλον τῷ μεϑύοντι xal χυβεύοντε 

χαὶ τὰ πατρῴα κατεδηδοκότι" καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου 
τοῦ γράψαντος ἐχπώμασι τὰ περὶ “Σικελίαν καὶ χρινο- 
μένου" οὐ δύναται γὰρ λέγειν ὁ χατήγορος, ὅτι μεῖζον 
τὸ 4 γράψαι τοῦ προδοῦναι 5 φρούριον" χρὴ τοίνυν ἐν 

45 παντὲ προβλήματι τὴν ὕλην ἐξετάζειν xai πρὸς ταύτην 

συμμετρεῖσϑαι τὸν λόγον καὶ μεϑοδεύειν τὰ κεφάλαια, 
ἔνϑα μὲν χώραν ἔχει πλεονάζοντας, ἔνϑα δὲ ἧττον ἰσχύει, 
ἐφαπτομένους * καὶ παρατρέχοντας" ἑνίοτε δὲ καὶ παν- 

τάπασι παραλείποντας" ov μόνον τοίνυν ἐν ταῖς συμβε- 

βη- 

3 Par. προβάληται. — 5 παντελῶς Ald.om., recepi ex Par. 
4 Ald. rov. — 5 Ald. καὶ φρούριον. 6 Ald. ἐφαπτομένου. 
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"Er δὲ τούτοις, λέγω δὴ τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρός τι, τὰ ἀπ᾽ ἀρ. ἧς ἄχρι πίλους ἐμπίπτοι ἀναγκαίω,, ! 
Μαρκελλίνου, "Enerol φησι τούτοις τὰ ἀπ᾽ ἀρ. χῆς ἄχρε τέλους, αὔξων γὰρ τὴν ^ 

τῶν πεπραγμένων ἅπτεται, πόϑεν 
ἡ αὔξησις; οὐχοῦν τὸ ἐπὶ τούτοις, 
ἐν αὐτῇ γὰρ τῇ πηλιχότητι χαὶ τῷ χῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν ἡ ἐξέτασις, ἐ 
βολῇ μετρίως. 

Πρὸς ἃ ἢ ἀντηψις, ὡς ὦ στοχασμῷ dm 
κεκώλυκε νόμος οὐδε 

“Συριανοῦ; Τοῦτο τὸ χεράλο χώτατον ἐν τῇ στάσει χαὶ γνωρίζον δὴ ἐξ ἀρχῆς τῆς στάσεως ἔμελλέ τινε --- 
7. AM. Hi συμβεβηκότος, 4 AM 7 Rhetor. IV. 
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κεφάλαια ἔξωϑεν, προέταξεν δὸ μόριον τοῦ δικαίου ἡ 
᾿ πέχνη, ἐπειδὴ ἔφαμεν, ὅτι ἡ πρώτη φωνὴ τοῦ φεύγον- 

τος γνωρίζει τὴν στάσιν" ἵν᾿ οὖν ταῦτο LE πρῶτον μὲν 
, Vis τέϑεικε τὸ μόριον TOU δικαίου, ἔπειτα δὲ αὐτὴν 

255 imjveyxe τὴν ἀντίληψιν πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" 

τοῦ γὰρ “κατηγόρου πολλῇ χρησαμένου χαταφορᾷ ἐν τοῖς 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὃ φεύγων εὐθέως τὴν ἀντίληψιν 

προβάλλεται τὴν ἐξουσίαν προφέρων" πόϑεν δὲ λαμβά- 
νεται, ἔγνωμεν ἔν τε τῇ μεϑόδῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ στο- 

40 χασμῷ᾽ νυνὶ δὲ τοῦτο ῥητέον, ὅτι οὗχ ὡς ἔτυχε τούτῳ 
τῷ κεφαλαίῳ χρηστέον, ἀλλὰ μετά τινος μεϑόδου, τυ- 
ραννικὸν γὰρ ἄντιχρυς λέγειν, ὅτε ἐξῆν μοι τοιαῦτα. .δια- 
πράξασϑαι, ἐφ᾽ οἷς ὡς ἀδικήμασι χρίνεται" ἀλλ᾽ ἐὰν 
ἀπὸ νόμου ἡ ἐξουσία τυγχάνῃ, ἐρεῖ ὃ φεύγων, ὅτι εἰ 

45 μὲν ἄδειαν μηδείς μον νόμος παρεῖχε, καλῶς ἂν ἡ χατη- 
γορία εἶχεν" ἐπειδὴ δὲ ἃ τοῖς νόμοις δοχεῖ, ταῦτα πεπρα- 

κται, τίνα λοιπὸν ἔχεν γώραν ἡ χατηγορία ; καὶ τούτῳ 
τῷ τρόπῳ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς ἀντιλήψεως 
χρῆσϑαι δυνήσεται" ἐξαιρέτως δὲ εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, φή- 

40 σεν ὅτι οὐκ ἐμοῦ χατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τοῦ τεϑειχότος 

τὸν νόμον, xci τὴν πολϊτείαν διαβάλλει τῷ νόμῳ χρω- 
μένην. 

“Σωπάτρου. Σ Τὴν ἀντίληψιν 0 φεύγων οὐκ ἀνέ- 
δὴν εἰσάξει, ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγειν, ὡς ἔξεστιν ἅπερ 

35 ἂν Tig βούλοιτο διαπράττεσθαι, ἀλλ᾽ ὑφδιμένως ? αὖ- 

τὴν duos. xol λανϑανόντως, ἵνα τὸ ἀναιδὲς αὐτῆς ἐπι- 

χρύπτηται, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου ἀλλὰ γὰρ ἀπο- 
στερεῖν με τῆς τέχνης ὃ συχοφάντης ἐπιχεχείρηχεν, ὥσπερ 
ἄν εἰ καὶ τοῦ γελᾷν ἐξεῖργε καὶ ὅλως τῇ φύσει χρῆσϑαε 

80 διεχώλυεν" εἰ γὰρ αἰτιᾷ τὴν τέχνην * xoà τὴν φύσιν, ἧς 
παράδειγμα γέγονεν ἀνθρώποις ἡ τέχνη. 

3 Syriano haec tribuit Ven. — 5 Ald. ὑφειμένη. 4 Ven. 
γράφου καὶ τὴν φύσιν. ; 



ΕΙΣ XTAZEIZX | eu 
Μαρκελλίνου. ᾿Δναγχαίως τούτοις τοῖς χεφα- 

λαίοις ὃ φεύγων ἀντιτάξει τὴν ἀντίληψιν' τοῦ γὰρ διώ- 
xovtog χατὰ τὸ ἰσχυρότατον ἐγχειμένου πρὸς τὴν ἐξου- 
σίαν ὃ φεύγων χαταφεύξεται, ὅπερ αὐτῷ πλείστην ἐσχὺν 
σπαρέξει᾽ ἢ δὲ ἀντίληψις ὅτι ἔξεστιν, ἐν ἢ τὰ τοῦ δι- δ 

καίου μόρια ἐξετάσει, ὥσπερ εἰρήχαμεν, εἰ μὲν ἄλλα naov- 
To ἐμπίπτοι) πάντα λέγων, εἰ δὲ μὴ, ὅπερ ἂν τούτων 
ἐμπέσῃ ἢ νόμον, ἢ ἔϑος, ἢ φήσει ? xarà ἀντίφασιν τὸ 
μὴ κεχωλύσϑαι. Τίνες δὲ τούτου τοῦ χεφαλαίου ἐργα- 
σίαι καὶ ὁ χαϑ' ἃς μεϑόδους προαγόμεναι ἐντελέστατα 10 
ἐν στοχασμῷ δεδήλωται" ἴδιον δὲ παρὰ 7 τὰ κείμενα ταῦ- 
τα εὑρίρκεται ἐνταῦϑα ϑεώρημα, ὅπερ ἀναγκαῖον προσ- 
ϑεῖναι, ὅτι οὐχ ἁπλῶς τὴν εἰσαγωγὴν ποιησόμεϑα τοῦ 
κεφαλαίου, ἀλλὰ μετά τινος τέχνης" οὗ γὰρ γυμνῶς λέ- 
ἕξομεν οὐδὲ ἁπλῶς οὕτως, ὅτι ἐξῆν μοι, ἄτοπον γὰρ 45 
ἀχμάσαντος τοῦ κατηγόρου ἐν ταῖς αὐξήσεσι καὶ κατα- 
δραμόντος λέγειν ὅτι ἐξῆν μοι" ἀλλὰ χρὴ προμεϑοδεύ- 
σαντα ἐν τῇ εἰσαγωγῇ λέγειν, ὅτι ταῦτα μὲν, ἅ φησιν 

ὁ κατήγορος, εἰ μὴ συγκεχώρητο, ἴσως εἶχεν χώραν ἡ κα- 
ταδρομή" νῦν δὲ περιττῶς τοσούτῳ πλήϑει λόγων πρὸς 20 
τὴν κατηγορίαν χέχρηται) τῶν νόμων, ἢ τῶν ἐθῶν ἢ 

τῆς φύσεως συγκεχωρηχότων" ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἔχοιμεν λέ- 
yt, τῷ κατὰ ἀντίφασιν χρωμένους ἀναγκαῖον τὴν ἐξου-᾿ 
σίαν χατασκχευάζειν μὴ ἀνατρεπόντων τῶν νόμων, λέ: 
γοντας, ov δεῖ τοιαῦτα λέγειν τὸν χατήγορον᾽ δυνάμεϑα 25 
δὲ καὶ οὕτως εἰσαγαγεῖν τὴν ἀντίληφιν, εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, 
ὅτε oU τοσοῦτον ἡμὼν τὴν κατηγορίαν ὃ κατήγορος ποι- 
εἴται, οὐδὲ xa ἡμῶν τοὺς πολλοὺς τούτους διεξέρχεται 
λόγους, ἀλλὰ τοῦ νομοϑέτου χατηγορεῖ xal τῆς ἐκείνου 
γνώμης, ἥτις ταῦτα ἐπαίησε χύρια- 89 

5 Ald. φύσει, δ καὶ Ald. om, 7 Ald. περὶ, scr. παρά... 

.39.. 
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Kl9? $j μετάληψις ἐνστάσει μὲν, εἰ ἐγχωροίη, * δτι οὐδὲ 2 ἔξεστιν, 

. ἀντιπαραστάσει δὲ, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὖκ ἐπὶ τούτοις, 
οὐδὲ ἐπὶ ταῦτα. 3 

Συριανοῦ. Tz ἀντιλήψει ἕπεται ἢ μετάληψις 
ὅ πάντως" ὡς γὰρ ἔφαμεν πολλάχις πᾶσα ἀντίληψις μετα- 

λήψει λύεται" 4 γίνεται δὲ ἡ μετάληψις πρὸς τὴν πρᾶ- 

Ey», ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν ἀποχτείναντος τρισαριστέα" 
χρωμένου γὰρ τῇ ἀντιλήψει τοῦ φεύγοντος, ὅτε ἐξῆν μοι, 
0 κατήγορος μεταλαμβάνων φησὶν ἐνστάσει μὲν, ὅτι οὐχ 

. 40 ἔξεστιν" εἶτα ἀντιπαραστάσει, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, οὐχ 
᾿ ἄριστέα φονεύειν ἐξῆν" ἀεὶ γὰρ ἡ μετάληψις, ὡς πολ- 

256 λαχοῦ εἴπομεν, xarà ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν εἰσά- 
γεται" s μέντοι τάξις, ὡς καὶ ὃ τεχνικός φησιν, ἀπὸ 

τῆς ὕλης τοῦ πράγματος γίνεται, ἕν τισε γὰρ ἀναιδὲς 
15 πρώτῃ χρήσασϑαι τῇ ἐνστάσει" καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ νό- 

μου ἡ ἀντίληψις εἴη" τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τῷ νόμῳ ἄναι- 
δές" ἐνταῦϑα καὶ τὴν διανὸιαν τοῦ ῥητοῦ ἐξετάσει xal 
τὴν γνώμην, εἰ τύχοι, τοῦ νομοϑέτου. 

Zoenargov.* Τὴν μετάληψιν ὃ χατήγορος διαι- 
20 ρήσει δ ᾿'ἐνστάσεε καὶ ἀντιπαραστάσει, πλατυνεῖ δὲ αὖ- 

τὴν παραδείγματι, πλείω δὲ τῷ φεύγοντι τὴν διαβολὴν 
ἐργαζόμενος" 9 εὐθὺς ἐπὶ τῆς προβολῆς ϑήσει τὴν ἀντί- 
ληψιν ἐξ ἀντιϑέσεως, xoi? λύσει, ὡς εἴρηται, τῇ μετα-᾿ 
λήψει" μετὰ δὲ 19 ταῦτα τὴν αἴτησιν τῆς γνώμης εἰσά- 

85 ξεν ὁ χατήγορος, τοιῶςδε ἐπὶ vot ζωγράφου, οἷον ** ἀλλ᾽ 
εἴπερ μὴ δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἀδικεῖν ἐβούλου, τίνος χά- 

1 Par. ἐγχωρεῖ, εἰ manu seriori insertum est. 3. Ald. οὖ- 

δὲν. ' 5$ Ald. οὐδὲ τοιαῦτα. ἃ Ald. λέγετα. δ᾽ Syriano 

haec etiam tribuit Ven., in quo est τὴν δὲ uera. 6 Ven. 

διαιρήσει μὲν. 7 Ven. πλείονα. 8 Ven. εἰργασμένος εὐθὺς 
ἐπὶ τῇ προβολῇ. 9 καὶ Ven. om, 10 δὲ Ven. om. 11 
οἷον Ven. om. 
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οἷν πρὸ τοῦ U λιμένος € ἔγραφες τὰ ναυάγια" πρὸς δὲ τὴν γνώ- 
μην χρῶμα ἀντιστατικὸν εἰσάξει ὃ φεύγων 13, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

ὑμῶν *? ve xol τῶν πλεόντων τὴν τοιανὸς πρὸ TOU Àj 
μένος πεποίημαι γραφὴν, ἵν᾿ οἱ μὲν τοὺς χειμῶνας ὁῤ- 
δωδοῦντες καὶ τὰ ναυάγια ἐν τοῖς προσήκουσι καιροῖς 5 
'“γαυτίλλωνται, ** ἡ δὲ nolig!5 ἐν τῷ δέοντι 16 τὸν πλοῦν 
ἐκείνων ποιουμένων μὴ τὰς ἐκ ναυαγίων ὁλοφύροιτο 
συμφορὰς, καὶ λοιπὸν ἐχφράσει τριηρῶν καταδύσεις, 37 
γαυτῶν ὕλεϑρον, καὶ τὰς imi τούτοις τῶν οἰκείων συμ- 
φοράς. 18 

Μαρκελλίνου. Εἰκότως ἡ μετάληψις, μόνῃ γὰρ 
ταύτῃ λύεται ἡ ἀντίληψις" καὶ ἐξ ἀνάγχης, ὡς προεί- 
ρήται, ὅπου ἂν ἐμπίπτῃ τὸ ἕτερον, ἀχολουϑεῖ τὸ Ére- 
ρον, εἰς λύσιν ἐχείνου ἐπαγόμενον" ἐν δὲ τῇ μετα- 
λήψει διπλαῖ λύσεις εἰσὶν, ἢ μὲν κατὰ ἔνστασιν, ἡ δὲ 15᾽ 

χατὰ ἀντιπαράστασιν" ἡ μὲν κατὰ ἔνστασιν, ὅτι οὐχ 
ἔξεστιν ; ἡ δὲ xàrà ἀντιπαράστασιν, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν. 
ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ τούτοις. Ei ἐγχωροΐη" Καλῶς τὸ εἶ 

ἐγχωροίη, δοκεῖ γὰρ ἀναίσχυντον τὸ ἄντιχρυς λέγειν, ὅτε 
οὐχ ἔξεστι φανερᾶς οὔσης τῆς ἐξουσίας; xol μᾶλεσξα. in) 20 
τῆς κατὰ νόμον ἐξουσίας" ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τὴν τοῦ 
ψόμου ἀναγνωσίν ἄπορος ἡ τῆς ἐνστάσεως γρῆσις" με- 
τριώτερον δὲ τῇ ἀντιπαραστάσει χρήσασθαι" ἤδη γὰρ 
ἐν τῷ στοχασμῷ μεμαϑήκαμεν ἀμφοῖν τὴν δύναμιν, τῆς 
τε ἐνστάσεως χαὶ ἀντιπαραστάσεως" ov μὴν ἀλλ᾽ ἐνίοτε 26 

χρῆσϑαι καὶ τῇ ἐνστάσει πρώτῃ δυνάμεϑα τῆς ὕλης δι- 
δούσης, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν Φίλιππον ἰατροῦ νοσήσαντα 

40 

12 Ven. add. λέγω. 413 Ven. ὑμῶν τὸ xai τῶν πλέοντω». 

Ald, Par. ἡμῶν τὸ καὶ τῶν παϑόνέων. 44. Ald. ναυτίλωνται. 

Ven. vavrlàiowro. 45 Ald. 5 δὲ πόλις καὶ τὰ yaváyia. Par. 

et Ven, xal τὰ ναυάγια om, 16 Ald. et Par. ἐν τῷ πλέοντι. 

Ven. ἐν τῷ δέοντι. 17 Ald. καταδήσει. 48 Sequitur i in 
Ven. ἐπὶ τούτῳ μετάληψις κινηϑήσεται. 
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S'egansvgewrog* ἐνταῦϑα γὰρ οὐ μόνον τῇ ἀντιπαρα» 
στάσει ὃ διάκων χρήσεται, δ᾽ ἀλλὰ καὶ ἄντικρυς ἀνε- 
Asi» τοῦ ῥητοῦ τὴν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἐνστάσεως πειρά- 
'σοται" καὶ ἡ αἰτία σαφής διαβεβλημένης γὰρ τῆς πρά- 

b ξεως διὰ τὴν Φιλίππου ποιότητα καὶ τὴν ἔνστασιν ὃ δι- 
᾿κάζων προσδέξεται. Καλλίστη δὲ καὶ δριμυτάτη ἡ 4η- 
μοσϑενικῇ μεέϑοδορ' συμπλέξας γὰρ ὁ ῥήτωρ τῇ ἐνστά- 
σει τὴν ἀντιπαράστασιν μείζῳ τῷ χεφαλαίῳ δέδωχδ 
τὴν ἐἰσγύν" καὶ οὐδὲ ἁπλῶς λέξεσε ταῖς τυχούσαις χρη»- 

ΜῸ σάμενος, ἀλλὰ μετὰ βαρύτητος" iv γοῦν τῷ ?? παρα- 
πρεσβείας Αἰσχίνου χρωμένον τῷ ἀντιληπτιχῷ, ὅτι ἔξε.- 

στι λέγειν καὶ ov χρὴ λόγων ?* εὐθύνας ὑπέχειν, τεχγνι- 
κῶς ὃ ῥήτωρ ἐπάγει τὴν ἔνστασιν᾽ εἴπερ ?? ἐπ᾽ ἀργυρίῳ 
τῷ λέγοιεν οἱ ῥήτορες, διὰ τούτου κατασχευάζων, ὅτι 

45 οὐκ. ἔξεστι" δεῖ γὰρ, φησὶν, εὐθύνας ὑπέχειν, εἴπερ ἐπ᾽ 
ἀργυρίῳ τι λέγοιεν οἱ ῥήτορες". ἔξεστι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 
πλάσματος τοῦ προτεϑέντος ϑεωρῆσαι ?? τῆς μεϑόδου 
τὴν ἰσχύν᾽ τοῦ γὰρ ἰατροῦ φάσχοντος ἐξεῖναι τῇ τέχνῃ 
χρήσασθαι, xol τῆς ἐνστάσεως οὔσης, ὅτι οὐχ ἔξεστι 

$40 χρήσασϑαι τῇ τέχνῃ ἐπὶ βλάβῃ τῆς πατρίδος, συμπλέξας 
ἀμφότερα φήσει, ὅτε οὐκ ἔξεστι γρῆσϑαι, μάλιστα ἐπὶ 
τῷ ?* σώζειν τοὺς ἐχϑρούς. ᾿ἱστέον δὲ, ὡς ἐν τῇ ἀν- 
τιπαραστάσει τὴν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιὰν ποιησόμεθα 
ἐξέτασιν, κατὰ νόμους οὔσης τῆς ἀντιλήψεως" ἐνδέχεταε 

35 μὲν. γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως" βίαιον δὲ τὸ ἐχ τοῦ tU- 

ϑέος ἐνίστασθαι μηδὲ ἐξεῖναι λέγοντας, μάλιστα δὲ ἐπὶ 

«ἧς ἀντιπαραστάσεως, ἐν ἢ διάνοιαν τῷ νόμῳ ἀγτιϑή- 
Gov, μεϑ' ἧς γνώμης ὁ γομοϑέτης τοῦτο ὥρισεν" οὗ γὰρ 

οὕτως ὡς ὁ φεύγων ὑπολαβὼν πεποίηκεν" οἷον ὦ ὡς ἐπὶ τοῦ 

ττ .149 Ald. χρήσηται. 30 Ald. 37. 421 Ald. λέγων. 23 

Dem. de fals. leg. P. $98. — 25 Ald, καὶ ϑεωρῆσαι. 484 Ald, 
τοῦ, Scripsi τῷ. 
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“τρισαριστέωρ" λέξει γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι τῶν ἰδιωτῶν, 297 
οὗ τῶν ἀριστέων τὴν ἐξουσίαν δέδωκεν ὃ νόμος" ὥσπερ « 
δὲ ἐν ἀντιλήψει ἐξετάζων τὸν νόμον ὃ φονεύων. ἐπὶ τὼ 
ἰδιάζοντα τῶν ὑνομάτων τρέψεται ?* καὶ τούτοις γρή- 
σεται, G ἐν τῷ νόμῳ διηγόρευται" οἷον, εἰ τύχοι, τὸ ὅ 
τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, οὕτως ὁ. διώχων ἐνταῦϑα τοῖς γε. 
vuxolg χρήσεται τὸ κατ᾽ εἶδος φυλαττόμενος" συσχιάζει 
γάρ πως τὸ τοιοῦτο τὰ ἐγκλήματα" οἷον νόμου χελεύον- 
τος τὸν uobyóv ἀναιρεῖν, καταλαβών τις ἐπὶ τῇ γυναικὶ 
τρισαριστέα ἀπέχτεινδ καὶ χρένεται δημοσίων ἀδικημάτων" 40 
ὁ μὲν γὰρ τῷ νόμῳ χρώμενος καὶ παρὰ πάντα τὸν τό- 
πον, μάλεστα δὲ ἐν ἀντιλήψει ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ῥητοῦ καὶ 
τοῦ ἀναγνώσματος τῇ διανοίᾳ τοῦ ὀνόματος τρήσεταε, 
ἐξεῖναι λέγων καὶ δεδόσϑαι ὑπὸ τοῦ νόμου τοὺς μοιχοὺς " 
ἀναιρεῖσθαι, κἀγὼ τοίνυν χαταλαβὼν μοιχὸν anéxcuva* 15 
o δὲ κατήγορος φυλαττόμενος τοῦτο γενικῶς μεμνήσεται,,, 
τρῖς εὐφημοτέροις, ὀνόμασι χρώμενος" οἷον ὅτι ἀριστέα 
ἀπέκτεινεν, ὅτι εὐεργέτην τῆς πόλεως, xol ὅτι οὐχ ἔδεε 
ἀριστέα ἄνδρα ἀποχτεῖναι" δεῖ γὰρ qv δημοσίαν χρείαν 
καὶ ὠφέλειαν τῆς ἰδιωτικῆς βλαβὴς προτιμᾷν" καὶ ἐν 20 
συλλογισμῷ δὲ τὴν χρῆσιν τοῦ ϑεωρήματος τούτου ὕπως 

᾿ χρηστέον τοῖς ὀνόμασιν. ἑκατέρῳ τῷ μέρει ἀχριβῶς ἐξε- 
ϑέμεϑα" καϑόλου γὰρ πανταχοῦ χρησιμόν ἐστιν, ὡς ἐπὶ 
τῶν παραδειγμάτων μερμαϑήκαμεν" ἐὰν δὲ μὴ ἀπὸ vó- 
μων " ̓ἀντίληψις , μόνον τοῦτο προειπὼν, ὡς -οὐδείς 25 

ἐστιν ὁ κωλύων μὲ νόμος, χρήσῃ λοιπὸν τῷ ἐμπίπτοντι 

ἢ ἔϑει ἢ φύσει" ἐν γοῦν τῷ παραπρεσβείας “«4ἰσχίνου 

χρωμένου ἀντιληπτιχῷ, ὅτι ἔξεστι λέγειν xai οὐ χρὴ λό- 
γων 356 εὐθύνας ὑπέχειν, τεχνικῶς ὑπάγει τὴν ἔνστασιν 
ὃ ῥήτωρ ὡς εἴπομεν. Παρατήρησαν 57 δὲ χἀκεῖνο, πό- 80 
τερον ἕν μόνον ἢ πλείω εὑρίσχεσϑαι δύναται τὰ ἀντι- 

25 Ald, τρέψαι. 16 Ald. λέγων. 2127 Ald. παῤρατήρηται. 
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ληπτικά" χρήσῃ γάρ ποτε καὶ δύο ἀντιληπτικοῖς κατὰ 
ταὐτὸν ἐὰν ἐμπίπτῃ, καὶ ὡς ἐπίπαν ἐν ταῖς χατὰ φύ- 
σιν ἀντιλήψεσιν ἀμφοτέροις ἐνδέχεται χρῆσϑαι, τῇ τε 
φύσει. λέγει xal τῷ ἔϑει" ὁ γοῦν «Ἀλκιβιάδης χρινόμενος 

5 ὕβρεως ὑπὸ Κλέωνος ini τῷ γέλωτι σὺ μόνον ἀρκεσϑή-- 
σεται 38 τῷ λέγειν, ὅτι φύσει πᾶσιν ἀνϑρώποις ὑπάρ- 
au τὸ yg, ἀλχὰ καὶ τῷ ἔϑει ἰσχυριεῖται" σύνηϑες 
γὰρ εἶναί φησι πᾶσιν ἀνϑρώποις τὰ τοιαῦτα ἀδεῶς 39 
ποιεῖν" ὅϑεν καί τινες ὑπολαβόντες μηδὲν φύσιν ἔϑους 

10 διαφέρειν, κωϑὸ xoi τὰ φύσει ἐν ἔϑει ἐστὲν, εἰς δύο ταῦτα 
διαιροῦσι τὴν ἀντίληψιν, εἰς, τξ ἔγγραφον ἔϑος 35 xai ἄγρα- 
φον, ἔγγραφον μὲν ἔϑος τὸ νόμιμον, ἄγραφον δὲ τὸ ἕτε- 
ρον ovonalovrég* οὗ μὴν ἀλλὰ πειρατέον τὴν διαφορὰν 

ἐχϑέσθαι" διαφέρει τοίγυν ἔϑος φύσεως, ὅτε ἐν μὲν τῷ 

45 ἔϑει. ἁπλῶς τὸ πρᾶγμα νενομισμένον κατὰ συγχώρησιν 
ἔξωϑέν vs χαὶ συνηθείᾳ γεγονὸς ὑπόκειται, ἐν ἐκχείνῃ 
δὲ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ φύσει κείμενον καὶ ἔτι 55 
πρὸς τοῖτο, ὅτε τὰ μὲν φύσει πάντα χοινά ἐστι πάντων 

ἀνθρώπων, καὶ ὁμοίως εἴτε Πέρσαις εἴτε “4ϑηναίοις χαὶ 

20 “Ταχεδαιμονίοιρ ὑπάρχεις, τὰ δὲ ἐν ἔϑει οὐχέτι" οὗ γὰρ 

ταὐτὰ «“αχεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις ἐγχωρεῖ, & οὐδὲ 

πᾶσι τοῖς λλησιν; ἀλλ᾽ ἕτερα ἑτέροις γεγόμισται. 

Ἢ ἀγτίϑεσιρ ἐπὶ τούτου ἀντιστατικὴ γίνεται, οἷον ὑπὲρ τῶν πλε- 

ὄντων πεποίηκα, ἵνα εἰδότες * οἵοις αὐτοὺς εἰκὸς περιπίπτειν 

45 κακοῖς, εἰ παρὰ καιρὸν πλέοιεν, φυλάττοιντο. 3 

Σωπάτρου. Mera τὴν μετάληψιν ἕπεται τὸ ἀν- 
τιϑετιχὸν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενον" τοῦ γὰρ 

κατηγόρου χρησαμένου τῇ μεταλήψει καὶ εἰπόντος ἐν τῇ 

ἀντιπαραστάσει, ὅτι ἀλλ᾽ οὐ τρισαριστέα δίδωσιν ὃ νό- 

so μὸς ἀναιρεῖν, ὃ φεύγων τὸ ἀντιϑετικὸν προβαλλόμενος 

48 Ald. αὐκεσϑήσεται. 29 Ald. εἰδῶς. 80 Ald. ἦϑος. 

scr. ἔϑος. 51 Alg. ἔστι. 4 Ald. oí δότες. 2 Ald. φυλάξτειντο. 
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ἐρεῖ, ὅτι δικαίως ἀνήρηται, τί γὰρ ὑπῆρχε μοιχὸς, καὶ 
τῷ κατηγόρῳ δέδωχεν τὴν ἄδειαν τῆς καταφορᾶς" καὶ 
κοινὸν τόπον χατὰ μοιχείας ἐρεῖ. "Emi μέντοι τοῦ ζω- 
γράφου ἀντιστατιχή ἐστιν, ἐπὶ δὲ τοῦ τρισαριστέως ἀντ- 
ἐγχληματιχή" i δὲ λόγῳ ἡ ἀντίϑεσις ἢ ἀντιστατικὴ ἢ ὅ 
ἀντεγχληματικὴ εὑρίσχεται" μεταστατικὴ δὲ ἢ συγγνω- 
μονιχὴ οὐδέποτε" ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχει ταῦτα τῇ ἀν- 258 
τιλήψει" οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν προβαλλόμενος ἐφ᾽ 
οἷς ἔπραξε συγγνώμην αἰτεῖ" τὸ μὲν γὰρ συγγνώμην 
αἰτῆσαι ὁρίσαι ἐστὲ τὸ ἀδίχημα καὶ ἐλέους δεῖσϑαι" τὸ 10 
μὲν ἐξουσίαν προτείνεσϑαε οὐδέτερον τούτων ἔχει. 'O 
ui» οὖν ἹΜινουχιανὸς βούλεται ἐκλείπειν ἔσϑ᾽ ὅτε τὴν 
ἀντίϑεσιν, ὁ μέντοι Τύραννος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ βοῦλε- 
Aera, ἐν πάσῃ ἀντιλήψει ἀντίϑεσιν “εὑρίσκεσθαι καὶ 
κατὰ τὰς τέσσαρας ἀντιϑετιχὰς, καϑὼς 3 ἡ ὕλη χορη- 45 
γεῖ τοῦ ξητήματος, ἀλλ᾽ οὐχὶ κατὰ ἀντίστασιν xol ἀντ- ' 
ἐγχλημα μόνον" καὶ γὰρ μεταστατικήν φησιν ἀντίϑεσιν, 
ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος rovrov, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφι- 
σταμένης ἔπεισεν ὁ στρατηγὸς τὰ τείχη καϑελεῖν, καὶ 

| χρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων" τὴν μὲν πρώτην κατὰ 20 

τὸ ἐξεῖναι συμβουλεύειν λαμβάνει, τῇ δὲ μεταστάσει 

χρῆται ἐπὶ τὸν δῆμον τὸν πεισϑέντα τὴν αἰτίαν ἀναφέ- 

Qu», συναίτιον γὰρ οἱ πεισθέντες. κατὰ συγγνώμην δὲ 
ἀντίληψις αὕτη" Κλέωνος ἐκ Πύλου τοὺς τριαχοσίους 
ἄγοντος ᾿Δλκιβιάδης ἐδάκρυσε, καὶ χρίνει αὐτὸν Κλέων 35 

ὕβρεως" ἔστι γὰρ τὸ ἀντιστατικὸν πάντως ἐν τάξει γρώ- 
ματος, ἐπειδὴ οὗ μόνον ἐν στοχασμῷ, ἀλλὰ xcv ταῖς 

στάσεσιν ἔστε χρῶμά τι" * τὸ δὲ χρῶμά ἔστιν ἡ αἰτία, 
δι᾽ ἣν πέπραχται τὰ πεπραγμένον" οὐ γὰρ ἀρκεῖ μόνον 
προβαλέσθαι τὸν νόμον ἢ τὸ ἔϑος ἢ τὴν φύσιν ἢ τὸ 30 
μὴ κχεχωλύσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι δεῖ, 

xaO" ἣν τῷ φεύγοντι τὸ ἐγκαλούμενον πέπρακται" αὕ- 

5 Ald, καϑ' ἅς. 4 Ald. χρώμαξι. 
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τη δὲ τὴν γνώμην περιέχει τοῦ φεύγοντος, μεϑ' ἧς &- 
πραξεν. “Σημειωτέον δὲ, ὅτε ἐν ἐκείναις μὲν. ταῖς ἄντι- 
λήψεσιν, ἐν αἷς ἐπισυμβέβηχέ τι, ἐμφαντιχώτερον ῥη- 
ϑήσεται τὸ τῆς ἀντιϑέσεως ὄνομα, ἐπειδήπερ ἐν ταύ- 

ὅ ταις ὁμολογεῖσθαι δεῖ τὸ ἄτοπον περὶ οὗ πλείστῃ 5 χα- 
ταδρομῇ τοῦ. κατηγόρου χρωμένου τὴν αἰτίαν ὃ φεύγων 

ἀντιτίϑησιν ταῦ πεπραγμ ἕνου" ἐν ταύταις μὲν οὖν ταῖς 
ἀντιλήψεσιν ἐμφαντικώτερον ἀντίϑεσις * χέχληται, ἐπὶ 
δὲ τῶν ἄλλων ἀντιλήψεων , ὅπου μηδὲν ἐπισυμβέβηχεν ; 

40 ἀλλὰ ἀνεύϑυνον τὸ πραχϑὲν, ταράξειεν 7 ἄν τινα τὸ 

τῆς ἀντιϑέσεως ὄνομα" ἔχει δὲ ὅμως κἀκεῖνο χώραν, διὰ 
τὸ τὴν αἰτίαν εἶναι τὴν τοῦ χατηγόρου χαταδρομήν" 
τοῦ γὰρ κατηγόρου διαβάλλοντος τὴν τοῦ φεύγοντος 
πρότασιν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ πρὸς ἐρώτησιν τρεπομένου, 

45 τὴν αἰτίαν ὃ φεύγων ἀγτιτίϑησι" δῆλον τοίνυν, ὅτι χρώ-- 
ματος ἐπέχει. χώραν, οὐ ui χρῶμα καϑαρῶς ἐστιν, ὧσ- 
περ ἔν στοχασμῷ" τὸ μὲν γὰρ χρῶμα αἰτίαν μόνον ἀπο-- 

δίδωσι τοῦ πεπραγμένου, 7 δὲ ἀντίϑεσες πρὰς ἀδίκημα 

γίνεται, φανεροῦ μὲν ὄντος οὗ προβάλλεται ὁ κατήγορος 

30 ὡς ἀδικήματος, ἀντιτιϑέντος δὲ τοῦ φεύγαντος τὴν γνώ- 
την, peo" ἧς ἔπραξε" διὸ xol ἀντίϑεσιν αὐτὴν ὁ τεχνι- 
χὸς οὐ χρῶμα ἐχάλεσεν. ᾿Ἱστέον δὲ, ὅτι τὸ ἀντιστατι- 
χὸν 7 ἀναίρεσιν χαχοῦ ἔχεε, LJ " ἐπὶ τοῦ πατρὸς πάρναν 
ὄντα τὸν υἱὸν φονεύσαντος , 1 φυλαχὴν xaxoU μέλλον- 

$5 Tog, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου" λέξεο γὰρ, ἵνα φυλάττοιντο 
παρὰ καιρὸν πλέειν οἱ ἔμποροι. 

“Ετέρᾳ μεταλήψει, ἄλλως * ἔδει συμβουλεύειν" καὶ τοίνυν εἰ 6 διώ.- 
Xo» χρήσεται μεταλήψει, χρήσεται καὶ ὃ φεύγων πάλιν ἀντιλήψει" 
οἷον ἕχαστος ὡς δύναται συμβουλεύει, 9 καὶ οὗ κεκώλυται, ὃ ῥή- 

50 «e τοῖς λόγοις, τῇ τέχνῃ ὃ ζωχράφος, καὶ γίνεται ἣ ϑέσις xo. 

5 Ald. πλείστη καταδρομή. 6 Ald. ἀντίϑεσι. — 7 Ald, 
τάξειεν. 

1 Ald. ἀλλ᾽ ὡς. — 2 Par. συμβουλεύειν οὗ κεκώλυται. 
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:AovSoc* 1) γὰρ ϑέσις ἐστὶ νῦν ὅτι ἕκαστον δεῖ, ὡς δύναται, χρή- 

σιμον γενέσθαι τῇ πόλει, καὶ QU κεκώλυται" καὶ Ó κατήγορος δὲ 

αὐτῇ χρύσεται ἔστιν ὅτε ἀνασϊρέψας, οἷον εἰ μὴ δεῖ ταῖς τέχναις 
ἁπλῶς καταχρῆσϑαι, ἐπὶ λύμῃ τῶν κοινῶγ. 

Συριανοῦ. Μετὰ τὸ ἀντιστατικὸν μετάληψις xi- δ 
γηϑήσεται παρὰ τοῦ κατηγόρου δευτέρα, ὡς. ἐνῆν ἑτέρῳ 
τρόπῳ τῇ πόλει βοηϑεῖν, συμβουλεύοντα, παραινοῦντα, 
τῶν ἀναγομένων ἐνίους ἰδίᾳ πείϑοντα" ? 0 δὲ φεύγων 
ἐπὶ ταύτῃ πάλιν ἀντίληψιν κινήσει δευτέραν λέγων, ἀλλ᾽ 
οὐδεὶς κεχώλυχε νόμος xol τὴν ἀπὸ τῆς τέχνης τῇ πόλει 10 
πορίζειν ἐπικουρίαν" ὅση γὰρ δύναμις ἑκάστῳ τῶν ἐἔνοι- 
χούντων, ταύτῃ βοηϑεῖ ^ ἐπάναγχες. αὕτη 5 μὲν οὖν fj 
τῶν ἀντιληπτιχῶν χεφαλαίων διαίρεσις" ἔξωϑεν δὲ ὡς 259 
εἴπομεν ὁ ἐμπίπτει ἀντίϑεσις, ὁρικὴ μὲν, ὡς ἐπ᾿ ἐχείνου᾽ 
Πλάτων 7 ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ κρίνεται δημοσίων ἀδικημά- 15 
των" ἐρεῖ γὰρ, ἀλλὰ τἀληϑῆ εἶπον" καὶ σχοπηϑήσεται 
πότερον τἀληϑὴ εἶπεν ἢ οὔ" στοχασεικὴ δὲ, ὡς ἐπ᾿ ? 
ἐχείνους Θουκιδίδης ἐπὶ τῇ ἱστορίᾳ κρίνεται δημοσίων 
ἀδιχημάτων" ἐρεῖ γὰρ, ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ τὴν ἱστορίαν ἀπα- 
λείψω" λυϑήσετας δὲ 5 βουλήσει τε xoi δυνάμει τῶν 20 
ἐχόντων αὐτὴν, ὡς ἀδύνατον τὸ *? τοιόνδε, οἱ γὰρ ἔχον- 
τες οὐ βουλήσονται ἀπαλεῖψαι τὴν ἱστορίαν" ὥστε ἀδύ- 
Vato» ἡ ἀπαάλειψιρ. ** 

᾿Σωπάτρου. Τοῦ χατηγόρου δεδωχότος τὴν ἄδει- 
αν τῆς καταφορᾶς καὶ τοῦ φεύγοντος ἀντιστάσει γρη- 25 
σαμένου xoi λέξαντορ ἀντεγχληματιχῶς μὲν, ὅτι ἄξιος 

ἦν ἀποθανεῖν ὃ τρισαριστεὺς κώμοις καὶ μέϑαις προσ- 

8 Ald, πείϑωνται. 4 Ven. βοηϑεῖν. δ Ald. ovry. 6 

Ven, ὡς ἔφαμεν. 7 Ven. Πλάτων μέν. — 8 Ald. ὑπ᾿ 9 
δὲ Ald. Par. om., recepi ex Ven. 10 τὸ Ven. om, 41 

Ven. ἀπάλαψις. Tum sequitur in cod.: τῶν δὲ διπλῶν ἀντιλή. 

wer 3 μέν τίς ἐστι κατὰ σύνϑεσιν, $ δὲ κατὰ διαίρεσιν" κατὰ 
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ανέχων καὶ ακολασίαν ἀσχῶν καὶ οὐκ ἀρετήν" ἀντιστατι-. 

χῶς δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου, ὅτι ἵνα νουϑετήσω μὴ 
παρὰ καιρὸν πλεῖν, ὁ χατήγορος δευτέρᾳ χρήσεται με- 
ταλήψει, λέγων ἐπ᾿ ἐχείνου μὲν, ὅτι εἰ τοιοῦτος 5j», &- 

δ δει δικαστηρίοις παραδοῦναι καὶ μὴ αὐτοχειρίᾳ ἀναιρεῖν" 
' ἐχρῆν τὰς ἀριστείας αὑτοῦ ἐννοήσαντα καὶ τὰς πράξεις, 

ἀποσχέσϑαι τῆς κατ᾽ αὐτοῦ τιμωρίας, καὶ ὅτι οὐχ ἀεὶ 
οἵ ἄνϑρωποι σφαλλονται" ἐπὶ τούτου δὲ, ὅτι λόγοις ἐ- 
χρῆν νουϑετεῖν, ἐπιπλήττειν, μέμφεσθαι" πρὸς τοῦτο 

40 ἐξ ἀνάγχης δευτέρα ἀντίληψις" φήσει γὰρ, ὅτι ἐξῆν μοι" 
ὃ γὰρ νόμος παρέχει τὴν ἐξουσίαν" ἔνϑα καὶ τὴν γνώ- 
μὴν τοῦ νομοϑέτου ἐξετάσει" λέξει γὰρ, ὅτε ὁ νομοϑέ- 
της τὴν ὕβριν 33 

λείπει 

45 ἕνεχα τῶν πλεόντων γράψας ἀνέϑηχα τὸ πινάχιον, ἵνα 
προδηλὼν ὄντων τῶν κατὰ ϑάλασσαν πταισμάτων, τὰς 

σύνϑεσιν μὲν, ὅταν ἑκατέρων τῶν ἐγ τῷ ζητήματι ἀντιλήψεων μὴ 
δύνηται καϑ᾽ ἑαυτὴν ἐπιδείξασθαι κατηγορίαν, συντεϑεῖσα δὲ τὸ 
ἔγκλημα βέβαιον ἀπεργάζεται" οἷον ζωγράφος πάντα γράφων καὶ 
ϑεοὺς μὴ γράφων κρίνεται ἀσεβείας " ἐὰν γάρ τις λάβῃ τὸ πάντα 
γράφων, εἴπῃ δὲ μόνους ϑεοὺς μὴ γράφων, οὐδεμιᾶς κατηγορίας 

ϑάτερον ἄξιον" διὸ συντιϑεῖ οἷον ἀμφότερα βουλόμενος ἰσχυρὰν 

ποιήσασϑαι τὴν κατηγορίαν, διὰ τοῦτο γὰρ διπλοῦν κατὰ σύνϑεσιν 

καλεῖται τὸ εἶδος τοῦτο τῆς ἀντιλήψεως. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ἐν ταῖς 
διπλαῖς κατὰ σύνϑεσιν ἀντιλήμεσιν ὃ φεύγων ἐπὶ uiv ϑατέρῳ ὡς 
πράξας, ἐπὶ δὲ ϑατέρῳ ὡς μὴ πράξας τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται" 

σιλεῖστα δ᾽ ἂν εἰς εὕροι παραπλήσια τούτων ζητήματα" ὥσπερ xü- 

κεῖνο, ταῖς πάντων γνώμαις τις ἀντιλέγων καὶ μηδὲν αὑτὸς ἀπο- 

φαιγόμενος" τοιαύτη μὲν οὖν 5j κατὰ σύνϑεσιν ἁπλῇ ἀντίληψις, κα- 
τὰ διαίρεσιν δέ ἐστιν κι v. Δ. p. 266. Ald. 42 Sequitur 

lacuna, ex jactura unius vel duorum foliorum orta. In Par. 

inter ὕβριν et ἕνεκα τῶν πλεόντων duo folia vecua eunt inter- 
jecta. 
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ἀκαιρίας φυλάττωνται" ἡ οὖν ϑέσις ἀχολούϑως ἔσται. 
τοιαύτη" καὶ. γὰρ πᾶς καϑὸ ἕκασγος δυνάμεως ἔχει, ἐκ 
τῆς αὑτοῦ ἐπιστήμης "ὠφελεῖν χρὴ τὴν πόλιν" χατασχευά- 

(eros δὲ ix τῶν τοῦ 13 συμφέροντος λογισμῶν, ὅτι χρή- 
σιμον καὶ συμφέρον τὸ τοιοῦτο καὶ πλεῖστα δυνάμενον 5 
ἀγαϑὰ προξενεῖν , δὺ τοσαύτην ἕχαστος περὶ τὰ χοινὰ 
παρέχει πρόνοια». 

Ἢ ποιότης καὶ 5j γνώμη πῶς ἐξετάζεται, μεμαϑήχκαμεν ἐν ὕρῳ. ^ 

Συριανοῦ, “Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. 
Καλῶς. εἶπεν μεμαϑήχαμεν. ἐν ὅρῳ" ἐν ἀμφοτέραις y& * 10 
ταῖς στάσεσι, λέγω δὴ τῷ τε ὅρῳ καὶ τῇ ἀντιλήψει, 

τούτοις τοῖς κεφαλαίοις χρησόμεϑα" μετὰ τὰ εἰρημένα 

δὲ ἡ ποιότης ἐξετάζεται, ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ προσ- 

ὥπου" ἐχ μὲν τοῦ κατηγόρου κατὰ τοὺς ψεκχεικοὺς τό- 
ποὺς προαχϑήσεται" ? ix δὲ τοῦ φεύγοντος χατὰ τοὺς 15 

ἐγχωμιαστικούς" οἷον ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν 
ἀποκχτείναντος ἐρεῖ ὃ λέγων, Ort οὐ προτιμητέον ἕνα 
τῶν τυχόντων ἀνθρώπων ἀνδρὸς ἀριστέως xol τηλι- 
καῦτα κατορϑωκότος" ix δὲ τοῦ φεύγοντος , ὅτε οὐδὲν 
ἠδικηχότα ἄνϑρωπον οὐδὲ ἄτιμον οὗ χρὴ τῆς χοινῆς͵ 20 

καὶ πᾶσι ? δοϑείσης ἀποστερεῖν, ἐξουσίας" ἢ δὲ τοῦ πρά- 

γματος ποιότης κατὰ τοὺς τῆς ἐκβάσεως ϑεωρηϑήσε- 
ται τόπους, ὡς ἐπὶ τοῦ Καλλιξένου, ὅτε πάντων ἀτο- 
πώτατον ἀπορεῖν τὴν πόλιν στρατηγῶν καὶ μηδένα. ὑπ- 
ακούειν χαλούσῃ τῇ πόλει" εἰ μὲν οὖν βούλεσϑε τὴν ἀπο- 25 

ρίαν ταύτην εἰς εὐπορίαν μεταϑεῖναι κολαστέος ὑμῖν 

Καλλίξενος, ἀναιρήσετε 4 γὰρ πᾶσαν ὑπόνοιαν φόβου" 
εἰ δὲ ἀστρατήγητα ὑμῖν εἶναι τὰ κοινὰ διεγνώκατε, ἀξή- 
piov. ἐχπέμψατε τοῦ διχαστηρίου" àx δὲ τοῦ Καλλιξένου 

48 τοῦ Ald. om. 4 Ald. καὶ γὰρ. Par. καὶ om, 3 Ald, 

πραχϑήσεται. — 8 Ald. πάσης,, scr. πᾶσι. 4 Ald. ἀναιρήσεται. 
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κοιοῦτος ὁ λόγος ἔσται" μηδὲν ταράττεσϑε, ὦ ᾿4“ϑηναῖ- 

οἱ, πρὸς τὰς ἐξωμοσίας τῶν προβαλλομένων στρατη- 

γῶν, ἀλλ᾽ ἀναγκάζετε αὑτοὺς τῆς ngoctadíag ἔχεσθαι 

τῶν πραγμάτων, ἐκεῖνο προλέγοντες, OTL οὔτε τὸν εὖ 

δτὰ κοινὰ διοιχήσαντα τῶν προσηχόντων ἐπαίνων ἢ τι- 
μῶν ἀποστερήσετε, οὔτε τὸν πλημμελήσοντα φιλαν- 
ϑρωπίας ὑπολήψεσϑε ἄξιον" καὶ ἡ γνώμη δὲ ὁμοίως 

260 ἐξετάξεται, τίνι λόγῳ ἐξόμνυται τὰς στρατηγίας " ὁ μὲν 
γὰρ ἐρεῖ, ὅτι τὸ παράδειγμα ὑφορώμενοι, ὃ δὲ ὅτι ἐπι- 

40 βουλεύοντές μοι xol ἀποχτεῖναι προῃρημένοι" 5 πληρω- ᾿ 

ϑέντων τῶν τῆς ἀντιλήψεως κεφαλαίων τέμωμιν ὑπό- 

ϑέεσιν παραδείγματος ἕνεκα τοιαύτην" ἐχυρώϑη ὁ 7ε- 
στίνου νόμος, καὶ τοῦ “πεύχωνος οὐχ ἀποστέλλοντος τὸν 
εἰωθότα σῖτον “Ζπτίνης εἰσαγγέλλεται" ἡ προβολὴ τοῦ 

15 ἀδιχήματος, ὅτι τὴν χοινὴν γρείαν παρελϑὼν καὶ τὴν 
τῶν ἀναγκαίων εὐπορίαν xci τὸν φίλον ἐχϑρὸν τῇ πό- 

, À&& καταστήσας μέγιστα, ἀδικεῖς TÓ τοῦ προσώπου πα- 
θαγραφικχὸν ἐνταῦϑα οὐκ ἐμπέπτωχε διὰ τὸ τοῦ “1- 

πτίνου ἀξίωμα" οὐκοῦν ὁ ὅρος τῇ προβολῇ ἀντιταχϑή- 
20 σεται" αἱ εἰσαγγελίαν γίνονται ἐπὶ συμμάχοις ἀλλοτρι- 

ουμένοις, ἢ τριήρεσιν ἀπολωλυίαις, T χρημάτων χλο- 
παῖς, ἢ τειχῶν $ διαφϑορᾷ, “ἢ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἀδικεῖ τις 
τὴν πόλιν. ὁ συλλογισμὸς, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τοῖς πά- 

σγουσι χαχῶς, εἴτὲ οὕτως εἴτε ἑτέρως ξζημιοῦνται, καίτοι καὶ 
25 πολλῷ χείρω τὰ εἰς τὴν τροφὴν ἀδιχήματα. Τὸ πρὸς 

τι Πειχῶν μὲν γὰρ ἀφανισθέντων, ἢ τριηρών ἀπολο- 
μένων ἔνεστι δι᾽ ἄλλου τινὸς σωθῆναι τρόπου" καὶ 
χρημάτων χλαπέντων δυνατὸν γρήσασϑαι τοῖς λειπομέ- 
γοις, χαὶ ἀνϑ᾽ ἑτέρων συμμάχους ἑτέρους προσλαβεῖν" 

80 τροφῶν δὲ ἀπορήσαντας 7 καὶ τῶν πρὸς τὸ ζὴν ἀναγ- 
καίων σπανίσᾳντας ovx ὃ ἔστι δι᾿ ἑτέρου σωθῆναι τρό- 

5 Ald. προειρημένοι. 6 Ald. τεχνῶν. 7 Ald. ἀποῤῥή-- 
σαντας. καὶ τῷ πρὸς τ. ζ. 8 Ald. οὐκ ἔτι. omn 

- 
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που, ἀλλ ἀναγχῇ λιμῷ διαφϑαρῆναι" πρὸς ταῦτα ἢ 
ἀντίληψις ἡ ix τοῦ ἔϑους" ὅτι ἐξὸν νομοϑετεῖν καὶ 
πάντων ἂν εἴη δεινότατον ἐμὲ μόνον ἐξ ἁπάντων ἄμοι- 
ρον γενέσϑαι τῆς κατὰ τὴν δημοχρατείαν ἰσηγορίας" 
αἱ μεταλήψεις" ἀλλ᾽ οὐκ ἀσύμφορα τῇ πόλει νομοϑε- s 
τεῖν ἐχρῆν, οὐδὲ ἐξ ὧν ἔμελλεν εἰς τὴν ἐσχάτην ἔνδειαν 

καταστήσεσθαι xol κινδυνεύειν περὶ τῆς σωτηρίας" ἐν 
οἷς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι τοσαῦτα xor ἔνι» 
αὐτὸν κερδαίνοντες ἁπάντων ἀπεστερήμεϑα xoi μόνον 

αἰσχύνην προσωφλήχαμεν, ἄπιστοι φανέντες καὶ ἄδιχου 10 
περὶ τὸν εὐεργέτην" ἡ ἀντίϑεσις πρὸς τὴν μετάληψιν 
ἀντιταχϑήσεται" πρὸ 5 δὲ αὐτῆς παραγραφικὸν ἐμπί- 

str, 59 τοιοῦτον" ὅτε ἄτοπον Acurivm εὐθύνεσθαι, ἐφ᾽ 
οἷς ἔχρινέ τὸ καὶ ἐχύρωσεν ἡ πόλις ἡ τὸν νόμον δεξα- 
μένη" καὶ ἕτερον δὲ παραγραφιχὸν ἐμπεσεῖται, ὅτι τῶν 15 
ὑπὸ ““Ζεύκωνος πραττομένων οὐ χρὴ λόγον ὑπέχειν éré- 
ρους. ἡ δὲ λύσις τῶν παραγραφικῶν, ὅτι ov χρὴ τῷ 
πεῖσαι τὸν δῆμον ἰσχυρίζεσϑαι" ἀλλὰ τῷ συμφέρον ** τι 

πεῖσαι" ὃ γὰρ νόμος οὗ τοὺς φενὰχισϑέντας ἀλλὰ τοὺς. 
φενακίσαντας χολάζει" ἔτι δὲ ov “Ἰεύχωνι χρὴ τῶν ποι- 20 
ουμένων ὀργίζεσϑαι, ἀλλὰ τῷ κἀκεῖνον εἰς τοῦτο προ- 

αχϑῆναι ποιήσαντι" μετὰ δὲ τὰ παραγραφιχὰ τὸ ἀντι- 

ϑετιχὸν, ὅτι δε’ ἀπορίαν τῶν λειτουργούντων ἀναγκαῖος 
ἦν ὁ νόμος" ἡ λύσις ἐχ μεταλήψεως" ἀλλ᾽ ἕτερον τρό- 
sto» ἔδει τὴν τῶν γορηγούντων σπᾶν! παραμυϑεῖσθαι 25 

εἰς συντέλειαν ἀγαγόντα 3 τὰς χορηγίας καὶ κατὰ ταὺ- 
τὰ ταῖς τριηραρχίαις " εἰ δ᾽ ἄρα καὶ ἀφελέσθαι τινῶν 
ἔδει ἀτέλειαν τῶν πολιτῶν, ἐχρῆν μόνων ἐχείνων τῶν 
οὐχ ἀξίως 13 ἐχόντων" εἰ δὲ καὶ ξένων, ἀλλὰ τῶν οἰκούν- 
των 4 ᾿4ϑήνησιν, οἵ καὶ τῆς ἀπὸ τῶν χορηγιῶν μετ-- go 

ἔχουσι ψυχαγωγίας" εἰ δὲ καὶ τῶν ἔξω οἰκούντων, 

, 9 Ald. πρός. 10 Ald. ἐμπίπτοι. 11 Ald. συμφέροντι. 42 ΑἸδ, 
ἀγάγοντα. — mox Ald. κατὰ ταῦτα, scr. ταὐτὰ, Dem. in Lept. 
Ῥ- 165. 07:59 τὰς τριηραρχίας. — 15 Ald. ἐξίως. —14 Ald. εἰκότων. 
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ἀλλ᾽ οὗ τῶν Jfsuxovog, τοῦ εἰς τὰ χεφάλαια τοῦ βίον 
εὐεργετοῦντας, εἶτα ἡ ϑέσις τοῦ κατηγόρου, ὅτι ἀτο- 

πώτατον τῶν πάντων ἡ περὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀπι- 

στία᾽ ἡ δὲ τοῦ φεύγοντος ϑέσις, ὅτι δεινότατον πάν- 
& Twy τὸ ἐλλείπειν τὰς χορηγίας καὶ ἀσεβεῖν περὶ τὸν 
Διόνυσον" αἱ ποιότητες, ὅτι δεῖ σωφρονῆσαι καὶ τοὺς 
ἄλλους δημαγωγούρ᾽ ὥστε μὴ τὴν πόλιν ἀπατῶν ix 
τῆς κατὰ τούτου τιμωρίας xal «ἀεύχωνα εἰς τὴν εὔ- 
ψοιαν τὴν περὶ τὸν δῆμον προχαλέσασϑαε, δείξαντας 

100r. τὴν πόλιν ἐξαπατήσας ἔδωχε δίκην" καὶ πάλιν i 
τοῦ ἐναντίου, εἰ χρὴ χολάσαν ἄνδρα ἐν ἀξιώματε, καὶ 
τότε πρότερον καλῶς πολιτευσάμενον καὶ τὸν νόμον διὰ 
τὴν ἀπειρίαν τῶν χορηγούντων εἰσηγησάμενον" χαὶ μὴν 
xci !5 ὁ “ΤΠεύκων νῦν μὲν ὑπὸ τῆς παραχρῆμα *5 ὀργῆς 

9g] οὐ πέπομφε τὸν σῖτον, ὕστερον δὲ λογισμὸν λαβὼν τοῦ 
πράγματος xci πραὔνϑεὶς ὁ αὐτὸς χατασταϑήσεται" ἡ 
γνώμη" tiv. διανοίᾳ ἐνομοτέϑησε “Μεπτίνης, πότερον εἰ 

τισὶν, οἷς ἀηδῶς *7 εἶχεν, ἐπηρεάσαι βουλόμενος, ἢ τῆς 
χρείας τῶν χοινῶν ἕνεκα" κἀκεῖνο δὲ τῇ πασῶν τῶν ἀν- 

40 τιλήψεων ϑεωρίᾳ προσϑετέον,. ὅτε ἐνίοτε καὶ ἄλλαις 
ἐπιπλέχονται στάσεσιν" οἷον ἐν πολέμῳ τις τὰ συμβόλαια 
αὐτοῦ κομίσας εἰς τὴν ἐχχλησίαν κατεφύλαξεν" ταὐτὸ 
ἐποίησαν xol οἱ ἄλλοι δανεισταί" *9 μετὰ τὴν γίχην εἰσ- 
ἀγγέλλεται ὡς χρεὼν ἀποχοπὰς εἰσηγησάμενος" νόμος 

35 γὰρ ὁ τοῦτο κωλύων" οὐχοῦν ἐν τούτῳ τᾷ προβλήματι 
ἡ μέν ἔστιν ὁριστιχὴ ζήτησις, εἰ τοῦτό ἐστιν εἰσηγήσα- 
σϑαι" ἡ δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐν «εἰρήνῃ; 
οὐκ ἐν πολέμῳ" ἡ δὲ κατὰ ἀντίληψιν, αὕτη γάρ ἐστὶ 

καὶ ἡ στάσις τοῦ ζητήματος τούτου, ὅτε ἕκαστος τῶν 
50 ἑαυτοῦ κύριος" ἡ δὲ κατὰ ἀντίστασιν, ὅτι ὑπὲρ τοῦ 

προϑυμοτέρους γενέσθαι τοὺς πολίτας πρὸς τὴν τοῦ ao- 
— — — &- 

15 xai Ald. om, 46 Ald, παρὰ χρῆμα. 47 Ald. «u- 
δῶς. 48 Ald. δανισταί. ! vi 
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Aéuov κοινωνίαν" ἡ δὲ ἀντίληψις αἴτιον μὲν ἔχει τὴν 
προβολὴν τοῦ ἀδιχήματος, ὅτι ἀδικεῖς τὴν οὐσίαν χα- 

“ταποντώσας᾽ αἴτιον δὲ ἐξ αἰτίου τὸ ἀντιληπτιχόν" ἀλλ᾽ 

ἔξεστιν ἀπαλλοτριοῦν τὰ ἑαυτοῦ, συνέχον δὲ τὸ μεταλη- 
πτικόν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἀπαλλοτριοῦν ἐξῆν, καὶ ἕτερον $ . 
συνέχον καϑολικὴν, ἐν ᾧ οὐδὲν διαφέρει ὃ κατήγορος, 
ἀλλὰ τῇ αὑτῇ ἀπαντήσει γρῆται, ὅτι οὐκ ἔξεστιν OUT ν,. 
τινὰ τὰ ἑαυτοῦ ἀπαλλοτριοῦν. 

Ταυτὶ δὲ οὐχ ὡς διαιροῦντες anoum , πολλὰ yàg παρεῖται, ἀλλ᾽" 
? ὅσον ἐνδείξασθαι τὴν φύσιν τῶν κεφαλαίων. 40 

Συριανοῦ, Σωπάτρου. διαιροῦντες, ἀντὶ 
τὴν ἐργασίαν ποιούμενοι" ψιλῶς μὲν γὰρ μόνα τὰ κεφά- 

᾿λαια διεῖλεν ὃ τεχνογράφος" ἴσως δὲ ϑαυμασειέ τις τὸ λε- 

γόμενον, πῶς ὃ τεχνικὸς χαίΐτοι ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου, ἀλ. 

Aa καὶ διὰ παντὸς διαίρεσιν μόνον ἐπαγγειλάμενος γράφειν, 15 

γῦν οὐ διαιρεῖν φησιν" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι διαίρεσιν καλοῦσι 
' κοινῶς μὲν πᾶσαν τομὴν τοῖ περιέχοντος εἰς τὰ πε- 

ριεχύμενα" εἰδικώτερον δὲ τὴν τῶν στάσεων εἰς τὰ x6- 

φάλαια καὶ τὴν τῶν “ἐφαλαίων αὐτῶν εἰς τὰ xaO ἔχα- 

στα τῆς ὕλης , ὑφ᾽ ὧν τὸ ὅλονὶ ὕφος τῷ λόγῳ συμπληροῦ- 20 
ται, ὃ τῆς εὑρέσεώς ἐστι, περὶ ἧς γὺν λέχει" ἀλλαχοῦ 

γε μὴν εὕρεσιν τὴν τοιαύτην διαίρεσιν χεχληχὼς διὰ τὸ 
τὴν TOV νὀημάτων ἔχειν ἐπίνοιαν * μὴ τοίνυν ϑαυμά- 
σῃς, εἰ μὴ διὰιρεῖν ἑαυτὸν ὁ τεχνιχὸς λέγει, ἀλλὰ σχό- 

πησον τὴν λέξιν, xoÜ" ἣν ἐχδέχεται τὸ ὄνομα" διαίβε- 25 
σιν γὰρ λέγει τὴν τῆς ὕλης καὶ εὑρέσεως, ἣν οὐχ ἐπαγ- ^ 

»έλλεται ποιεῖσθαι avtOg* ἔστι δὲ καὶ ἄλλως νοεϊσϑαὶ, M 
ὅτι διαίρεσιν λέγει οὐ μόνον τῶν χεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ 
τῶν εἰδῶν" εἰ δὲ * καὶ τῶν χεραλαίων ἐπαγγέλλεται ποι- 
εἴσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαία xol ἡ τῶν εἰδῶν διαίρεσις, περι» 30 

4 εἰ δὲ καὶ τῶν xp. — τῷ c καὶ 5j τῶν εἰδῶν Ald. om, 
Rhetor. IV. 40 
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ἔχεται 3 γάρ" πρὸς γὰρ τὰ εἴδη καὶ τὰ epa ytve- 

ται" πῶς γὰρ δυνατὸν, μὴ εἰδότας τὸ εἶδος ὁποῖόν ἐστε 

τῶν κεφαλαίων ποιήσασθαι tTY τομήν, οἷον εἰ συμβου- 

λευτιχὸν τὸ εἶδος εἰ δικανικόν, 

δ n Avovvpov. ἢ 

"H ἀντί 3. ἐσ tg. Τινὲς ἐν τῇ ἀντιλήψει τὴν ἀντί. 
ϑεσιν, ἢ ἀντιστατικὴν , ἢ ἀνξεγχληματικὴν μόνον εὑρί- 

σχεσϑαι λέγουσι" μεταστατικὴν δὲ ἢ συγγνωμονιχὴν 0U- 

δαμῶς" ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχειν ταῦτα τῇ ἀντιλήψει" 
40 οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν προβαλλόμενος ἐφ᾽ οἷς ἔαραξε, 

συγγνώμην αἰτεῖ" ὃ γε μὴν teyvixóg κατὰ πᾶν εἶδος τὴν 

ἀντίϑεσιν φαίνεται λέγων εὑρίσκεσθαι" xor μὲν ἀντί. 
στασιν, ὡς ὁ ξωγρᾶφος, εὐεργετηκέναι yog φήσει τὴν 

stoAw ,' διδάξας τοὺς ἐμπόρους μὴ παρὰ καιρὸν πλεῖν" 

45 xara δὲ ἀντέγχλημα, ὡς ὃ τὸν τρισαριστέα ἐπὶ μοιχείᾳ 

' ἀνελῶν, ἀντεγκαλέσει γὰρ αὐτῷ ὡς ἀδικίας κατάρξαντι" 
χατὰ- δὲ συγγνώμην, οἷον Κλέωνος τοὺς ἐκ Πύλου τρι- 
ακοσίους εἰσάγοντος Νικίας ἐδάχρυσε, καὶ κρίνεται ὑπὸ 

Κλέωνος ὕβρεως " τὴν γὰρ συγγνώμην προβαλεῖταν φά- 
20 σχων ἡλεῃκέναι xol πεπονϑέναι τι ἀνθρώπινον" κατὰ 

δὲ μετάστασιν, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφισταμένης ἔπει-, 
σε στρατηγὸς τὸν δῆμον τὰ τείχη καϑελεῖν" καὶ TOV 
συμμάχων ἀποστάντων χρίνεξαι δημοσίων ἀδικημάτων . 

᾿ 962 ἐπὶ γὰρ τὸν δημον ἀνοίσει τὴν αἰτίαν, ὑμεῖς, λέγων, 

25 αἴτιοι τῆς χαϑαιρέσεως. οἱ πεισϑέντες" ἔστι δὲ ὥσπερ ἐν 

στοχασμῷ χρῶμα ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, οὕτω ἐπὶ τῆς 

2 Ald. περιέχει. 5 Anonymi hoc caput non est in Par. 

Desumtum est ex commentario, Maximo Planudi tributo, 

quem ex Cod. Par. MMCMXXVI. descriptum volumine se- 

quenti proferemus. Consentit Ald, fere prorsus cum codice 

laudate. 
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ἀντιλήψεως ἢ ἀντίϑεσις χρώζξει τὸ ὅλον τῆς ἀπολογίάς 
τὸ τυραννικὸν συσχιάζουσα. β. Ἑτέρα μετάληψεςν 
πᾶσα γὰρ ἀντίληψις μεταλήψει λύεται" δύο δὲ οὐσῶν, 

ἀντιλήψεώς τε καὶ ἀντιϑέσεως, ἀναγχαίως χαὶ δύο μετα- 

λήψεις ἐμπίπτουσιν, 5 uiv πρὸς τὴν ἀντίληψιν, ἡ δὲ δ 
πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν " καὶ ἢ διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν πρὸς 

τὴν ἀντίληψιν ἐν στάσει xol ἀντιπαραστάσει χατασχεῦ- 
aberat, " δὲ πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν οὐχ οὕτως" οὐδὲ γὰρ 

λύει τὸ ἀντιστατικὸν, ἀλλ᾽ ἐρεῖ, ὅτε οὐχ οὕτως ἐχρὴν 
εὐεργετεῖν, ἐνήν γὰρ καὶ. ἄλλως, διὰ συμβουλῆς, xo) 410 

διὰ λόγων, καὶ ἄλλως" 7 μὲν «Qo τὴν ἀντίλιμψιν τῇ 
ἐξουσίᾳ μάχεται, ἡ δὲ πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν οὐ μάχεται 
ἀλλὰ καὶ συντρέχει τῷ χρώματι, ἀποδεχομένη τὰ ὑπὲρ 
τῆς πόλεως, τὴν δὲ περίστασιν μέμφεται, τουτέστι τὸν 
τρόπον. y. Καὶ volvvv εἰ ὃ διώχων. ἰστέον, ὡς 15 
ἔστιν ὅτε χαὶ ὁ φεύγων τῇ μεταλήψει χρῆται, ὃ xol 
παράδοξον, ἀεὶ γὰρ τοῦ διώχοντός ἔστε. γίνεται δὲ 
τοῦτο, ὅταν τὸ πεπραγμένον οἷόν τὲ ἦν διορϑωϑῆναι 
τῇ φύσει" οἷον ἐπὶ τοῦ ζωγράφου" μετὰ γὰρ τὸ δεύτε- 

gov ἀντιληπεικὸν τῷ μεταληπτιχῷ τὴν χρίσιν διαβαλεῖ, 20 
οἷον, εἰ δὲ τι ἡ πόλις ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ἐμῆς ἐβλά- 
πτετὸ συμβουλῆς, ἐχρὴν τὸ πινάκιον χκοϑελεῖν x«i μὴ 
συγχωρεῖν ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐχκεῖσϑαι, καὶ 5 οὐχ εἰς δὲ- 
καστήριον γὺῦν εἰσάγειν καὶ δημοσίων ἀδικημάτων χρί- 
vuy* χαϑάπερ γὰρ ὁ χατήγορος τὸν τρόπον τῆς Oupe 85 
βουλῆς, οὕτω καὶ ὃ φεύγων τὴν κρίσιν διαβάλλει" ὅτ- 
αν δὲ μὴ δννατὸν ἢ δωρϑωϑθῆναι, ὡς ὃ τὴν οὐσίαν 
ἐξαργυρώσας * γέος πλούσιος, οὐκ εἰσάγεται παρὰ. τοῦ 
φεύγοντος 7 μετάληψις" ἄτοπον γὰρ εἰπεῖν, ὡς ἔδει μᾶλ- 
λον τὸ ἀργύριον ἐκ τοῦ βάϑους ἀκμέλκειν, ἀλλὰ μὴ 80 
γραφὴν κατ᾽ ἐμοῦ τιϑέναι, " 0. Καὶ γένεται ἢ ϑέσιςι. ὦ 

4 καὶ Cod. om. ὅ καὶ Cod, om. . 6 Cod. ἐξαργυρίσαφε 
7 Cod, τίϑεσϑαι. E | 

40.. 

Li 
* 
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ow ἐνταῦϑα τὴν τοῦ δευτέρου ἀντιληπτιχοῦ λέγει 
,κατασχευὴν, ὡς εὐεργετητέον. ἑκάστῳ τὴν πόλιν χαϑὼς 
δύναται, ἀντίϑεσιν δὲ τὴν ἐπὶ ταύτῃ μετάληψιν. ε. Ἡ 

γὰρ ϑέσις. ἰστέον, ὡς ὅταν μὲν ἄδοξον ἢ ἢ τὸ πε- 

5 πραγμένον, μόνος τὴν ϑέσιν παραλήψεται ὃ χατήγο- 

ρος οἷον ᾿Αλκιβιάδης μετὰ τὰ χατὰ Κύξιχαν ἐν ἐχπώ- 

μασι φέρων τὰ κατὰ «Σικελίαν δημοσίων φεύγει" ἄδο- 
 £ov γὰρ, ὡς ὀνειδίζων τῇ πόλδι τὰς συμφοράς" ἐὰν ὃ 
δὲ τὸ πεπραγμένον ἔνδοξον ἢ, ἐπὶ τὸν ἀπολοχούμενον 

40 μόνον ἡ ϑέσις μέτεισιν, ὡς ὃ Δημοσϑένης πείσας τοὺς 
χιλίους ἀνελέσθαι νεχροὺς, ἡ γὰρ συμβουλὴ σεμνότα- 
τον, καὶ ὅσιον ἡ τῶν ἀποιχομένων ἀναίρεσις" εὖ δὲ τῶν 
μέσων εἴη τὸ πεπραγμένον, ἑκατέροις ἢ ϑέσις ἁρμόσει, 
τῷ μηδέτερον ὑπὸ ϑατέρον πλεονεχτεῖσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ 

15 ζωγράφου. στιθΟὺχ ὡς διαιροῦντος, ἀντὶ τοῦ, τὴν διὰ 
τῶν 'εὑρέσεων ἐργασίαν ποιούμενοι" ψιλῶς γὰρ ἐνταῦϑα 
μόνα τὰ κεφάλαια διεῖλεν. οὐ μόνον δὲ τὸ τῶν στά- 
σέων βιβλέον διαίρεσιν ὠνόμασεν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὸ τῶν 
εὑρέσεων. ᾿ 

20 ἬἜστι καὶ ἀντιλήψεων εἴδη πλείονα" καὶ ἅπλαϊ μὲν αὐτῶν δύο, δι- 
πλαῖ δ᾽ αὖ προηγουμένως μὲν δύο, γίνονται δ᾽ αὖ καὶ ἐπιπλοκαὶ 

τινες, ὡς καὶ πλείους εὑρίσκεσϑαε᾽ ἀλλὰ τὰ προειρημένα [γε εἴδη 

μόνα μαϑοῦσιν ὑπάρχει μὴ σφάλλεσϑαι τῆς ὀρϑῆς διαιρέσεως, μη- 

δὲ ἐν ἐκείνοις, διὸ καὶ negl τούτων λέξομεν. Τῶν οὖν ἁπλῶν jj μὲν 

25 ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου τὴν κρέσιν ἔχει, οἷον ᾿Αλκιβιάβης μετὰ 

τὰ κατὰ Y κύζικον κατελθὼν, εἶτα ἔχων ἐν ἐχπώμασι τὰ περὶ Zv- 

κελίαν φεύγει δημοαίων ἀδικημάτων" αὕτη τοῖς προειρημένοις κε- 

φαλαίοις τέμνεται κατὰ τὰ ἐμπίδιτοντα" ἧ δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πε- 

πραγμένσυ καί τινος ἐπισυμβεβηκότος τὴν κρίσιν ἔχει" ὡς ἐπὶ τοῦ 

$0 ζωγράφον τοῦ τὰ. yao yu γράψαντος καὶ ἐπειδὴ μὴ καταίρουσί τι- 

ws; κριγομένου, xal. αὖ ἐπὶ τοῦδε" μετὰ τὰ κατὰ 3 Χαιρώνειαν 

8 ΑἸὰ. d». . Cod. ἐάν. 9 Ald. οὐκ. 
4 Par, μετὰ “Κύζικον. — 2 Par. μετὰ Χαιρώνειαν. 
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ἔπεμψε Φίλιππος διδοὺς αἵρεσιν, ἢ τοὺς δισχιλίονς αἰχμαλώτους 

λαμβάνειν, ἢ τοὺς χιλίους νεκροὺς, ἔπεισε “ημοσϑένης τοὺς χιλέ- 

ους ἐλέσϑαι νεχροὺς καὶ ἀποκτείναντας Φιλίππον τοὺς αἰχμαλώ- 

τους, δημοσίων ἀδικημάτων φεύγει" ἐν τοίνυν. ταῖς τολαύταις͵ &yti- 5 

λήψεσιν ἴδιον κεφάλαιόν ἐστι παρὰ 3. τὰ 'πρϑειρημένα 10 * παρα- 263 

γραφικὸν δυνάμενον καὶ πρὸ τῶν ἀλλων χεφαλαίων τίϑεσϑαι, καὶ 

μεταξὺ δέ αὐτῶν, xai ὕλως ὅν ἂν τρόπον λυσιτελῇ" ἔστι δὲ τόδε 

ἐπὶ τίσι μὲ κρίνεις" εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον προαχϑεῖσιν, οὗ δεῖ ἐφ᾽ 

οἷς ἄλλοι ποιοῦσιν ἕτερον εὐδύνεσθαι" οὐδ᾽ “ἢ προύήκοντες εἶεν γέ: 

γὴν μήτι γε" δὴ πολέμιοι καὶ" μηδὲν πρυσήκοντες". εἰ δὲ ἐφ᾽ αἷς ἐξ 10 

ἀρχῆς συνεβούλευσα, ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει os 5 ἀντιλέγειν ἢ ἣ εἴργειν, 

καὶ εἰ μὲν ἀντειπὼν ἡττήϑης, τί βιάζῃ νῦν, καὶ οὐχ éuov μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ψηφισαμένων ἢ καὶ μὴ κωλυσάντων κατηγορεῖς ̓  εἰ 

δὲ οὐκ ἀντεῖπες ἢ olx 9 ἐκώλυσας, ἤτοι ἔχων τι βέλτιον εἰπεῖν ἢ 
πρᾶξαι παρῆνας ταῦτο τότε, καὶ δύσνους ἐξελέγχῃ τοῖς κοινοῖς, ἢ 45 

οὐδὲν εἶχες ἀντιλέγειν , καὶ τῆς αὐτῆς ἀγνοίας ὑπεύϑυνος si ὁμοίως, 

ἐμοὶ τῶν Mw dn καὶ ἃ μηδενὸς προσδοκήσαντος 

γέγονε, ἄξ τὰ δίκην ὗ ὑπέχειν, εἰ δὴ κἀμὲ ἀξιρῖς,, 

 Συριανοῦ. Eis τῆς ἀντιλήψεως δίο" ἡ μὲν γάρ 
lori Ἰαντή ἁπλῆ, olov τρισαριστέα: tu μοιχὸν χκαταῖα- 20 

βὼν ἀπέχτεινε, καὶ χρίνεταε φύνου" ἡ δὲ ἁπλὴ xot. int | 

συμβεβηκὸς, * ὡς ἐπὶ τοῦ ξωγράφου" ix γὰρ ToU σὺμι- 
βᾶντος ἐπὶ τῇ γραφῇ ? τὴν χρίσιν ὑπέχει" 10 gp δέ t ἘΣ 
τὴν ἀἁπὸρίαν συνέβη γενέσθαι τῶν εἰσπλεόντων; οὐκ ἂν 

0 ξωγράφος ἐπὶ τὸ δικαστήριον εϊλχετοὐ διὰ τοῦτο τοί- 25 

yUV ἐπισυμβεβηλὸς ὠνόμασται τὸ εἶδοῤ' τοῦτο" ἕτερον δά 

, tv αὐτὸ τοῦ πάντη ἁπλοῦ φαμεν εἶναι, διότε “δύο xetpa- 
λαίοις πλεονάξεν, παραγραφικῷ τὲ καὶ συγγνωμονιχῷ" 

οἱ δὲ πλεονασμοὶ τῶν χεφαλαίων ἐλλείψεις τε καὶ dv . 

αλλαγαὶ, ὡς πολλάκις εἴρηται, τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν" 30 
T 

3 Ald. περί, 4 10 Par. om, 'á AM. ἔδεισε. 6 Ald. 

οὐδέ. . 1 Ald. καὶ ἄξιο, — 8 Ald. ἐπισυμβεβηνὼς h. 1. et 
paullo postl.26. — 9 Ald. émi τὴν γραφήν, 10 Ald. ὑπέχειν: 
41 Ald. εἴγε. M 

4 
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ἀπεργάζονται" οὗ γὰρ, ὥς τινές. φασι, τὸ πατὰ νόμον 
ἢ ἔϑος 59 τέχνην ἢ φύσιν εἴδη 'ἐστὶν ἀντιλήψεως, ἀλλὰ 
τρόποι ἀντιληπτικῶν, ὡς ἔφαμεν, πρόβλημάτων"" ̓ οὐδὲ 
μίᾳ γὰρ ἐν αὐτοῖς διαφορὰ τῶν χεφαλαίων. εὑρίσχεται. 

5 Καίτινος ἐπισυμβεβηκότος. "Avril τοῦ ἐπ᾿ αὑτῷ 

τῷ γενομένῳ πράγματι" συμβθαίνεν γὰρ μηδὲν γεγενῆ- 
σϑαι xaxóv ἢ δεινὸν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου" εἰ μὴ γὰρ 
ὕστερόν τῷ συνέβη, τὸ γράφειν οὐδὲν δεινόν. Ἔν 13 
τοίγυν ταῖς τοέραύταις ἀντιλήψεσιν ἴδιον xe- 

10 paÀccov παρὰ τὰ προειρημένα ἐστὺὴὶ τὸ παρα- 
γραφεκόν, Τὰς ἁπλᾶς ἀντιλήψεις διξῖλεν ὃ τεγνι- 
κὸς εἰς δύο, εἴς τε τὰς ἐχούσας ἐχ “μόνων τῶν πεπρα- 

γμένων τὴν χρίσιν, xol εἰς τὰς χρινομένας ἕχ τε τῶν 

πεπραγμένων καί τινος ἐπισυμβεβηχότος, ὧν καὶ ἴδιον 
4b ἔφη τὸ παραγραφικὸν κεφάλαιον" τὸ οὗν τοῦ ᾿Αλκιβιά- 

δου παράδειγμα οὐδὲν ἔχον ἔξωθεν. ἐπισυμβεβηκὸς &- 
χύτως οὐδὲ TQ παραγραφικὸν ἐδέξατο" τοῦ γὰρ ἑτέρου 
εἴδους" αὐτὸ. λέγομεν 83: εἶναι. “Δυνάμενον καὶ πρὸ 

«τρῶν ἄλλων κεφαλαίων, ἴδιον τοῦ χεφαλαίον τούτου 
40 τὸ πρὸ πάγτων 55 ταττεσϑαι τῶν χεφαλαίων" διαβολὴ 

γάρ᾽ ἐστι τῆς κατηγορίας" xai ἀναγχαίως ὃ κρινόμενος 
πρὸ. τῆς ἀπολογίας διαβάλλει πρῶτον τὴν κχατηγορίαν" 
οὐδεὶς γὰρ ἅπαξ ἀπολογησάμενος ἔρχεται πάλιν ἐπὶ τὴν 
διαβολήν" κατὰ φύσιν οὖν προτέταχταν πόντων τῶν x&- 

25 φαλαίων" δύνᾳτας δὲ καὶ ἐν. τῷ “μέσῳ xal οὐ χεχωλυ- 
ται" 1" ἀλλὰ xal πρὸς tQ τέλεῃ ὡς χαὶ παρὰ Δημοσϑέ- 
γει" τὰ μὲν οὖν ἁπλᾶ τῆς" ἀντιλήψεως εἴδη τοιαῦτα" 

ἔστε δὲ καὶ διπλὴ ἀντίληψις καὶ τριπλῇ" διπλῆ μὲν, ὡς 
| dide ταῖς 16 πάντων γνώμαις τις ἀντιλέγων χαὶ μηδὲν 
50 αὐτὸς ἀποφαινόμενος, κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων. 

42 Ald. & τοἰνόν b ταῖς τοιαύταις ἃ, ἢ. κεφαλαίοις. 45 

Ald, λέγωμεν. 14 Ald. προπάντων. 4 Ald. οὐκ ἐχώλυται. 

t$ Ánte ταῖς πάντων in Ald. est οἶμαι, quod delevi cum Par. 

- 
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τριπλῆ δὲ Gg αὕτη ἐγράψαντό τινες ἀλλήλους ἐπὶ ταῖς 
γυναιξὶ, καϑυφῆκαν τὰς γραφὰς, ἡγάγοντο τὰς ἀλλη- 
λων γυναῖκας, καὶ κρίνονται καχοῦ βίου, 

Zwnatgov, Μαρκελλίνου, ᾿ΑΙχολούϑως xav- 
ταῦϑα πληρώσας τῶν κεφαλαίων τὴν διαίρεσιν ἐπὶ τὸν 5 

τῶν εἰδῶν λόγον κεχώρηχε, τελείαν τὴν διδασκαλίαν ποι- 
| ρύμενος" χαὶ μεϑόδῳ ρυνήϑεν καὶ τῇ αὐτῇ κεχρημένος, 

ἧπερ ἐν στοχασμῷ xot. £y 0p" καχεῖ γὰρ πληρώσας τὸν 

ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῶν χεφαλαίωγν λόγρν, διέλαβε πορὶ 

τῶν εἰδῶν" τῶν οὖν ἀντιλήψεών φησιν εἴδη πλείονα, ὧν 10 
αἱ μὲν εἰσιν ἁπλαῖ, αἱ δὲ διπβαῖ' καὶ ἁπλαῖ μὲν ἢ ἢ ὅσαι 

Gm αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου μόνου τὴν κρίσιν ἔχουσι 

μηδενὰς ἔξωϑεν παραλαμβανομένου μηδ᾽ ἐπισυμβεβηκό- 
τος, ἀλλ᾽ ovrog μὲν &vevitvvov ToU ,πεπραγμένρυ , ἀρ- 0648 

χοῦγτος δὲ ὡς ἐπ᾽ ἀδικήματι προβάλλεσϑαι" οἷον ὡς 15 
ἐπὶ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου" ἐνταῦϑα γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ μόνῳ κρί- 

γεταρ TQ y? γράψαι τὰς συμφοράς" xal διαιρεῖται τὸ ζή- 

Tühe τοῖς. εἰρημένοις χεφαλαίοις χατὰ τὰ ἐμπίπτοντα" 

ἔστι. yàg. ὅτε QU πάντα ἐμκίπτει" ἢ à τῶν ἐπισυμβαι- 

ψόντων; 0T ἂν TOV ἀπηντηκότων 18 δεινῶν τὴν ἀρχὴν 20 

καὶ. τὴν ὑπόϑεσιν παρεσχηκένρε δοκῇ δι᾿ αὐτῶν τῶν πε- 

πραγμένων" xol δι' αὐτὸ. τὸ πεπραγμένον, ὡς ἀδίκημα 

εἶναι, καὶ χρίσεως ἄξιον γρμίζηται" *? οἷον ζωγράφος 

τὰ γαυβγρα γράψας καὶ ἀναϑεὶς πρὸ τῶν λιμένων ̓  καὶ 

ἑξῆς, καὶ πάλιν ῥητῳρ ἐγκώμιον ἠπείρου διεξηλϑεν ἐν 25 

νήσῳ, καὶ πάντωγ μεταστάντων κρίνετρῳ ὃ ῥήτωρ δη- 

μοσίωγ" xci πάλιν μετὰ “Χαιρώνειαν ἔπεμψε (ίλιππος᾿ 
διδοὺς αἵρεσιψ ἢ τοὺς δισχιλίους καὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν 
ἐπρέσβευσε Φρύνων «περὶ εἰρήνης πρὸς Φίλιππον" ἐσπεί- 
σατο τὸν παῖδᾳ ὡραῖον. ἐχεῖ καταλιπών" ἐγράψατο αὖ- 30 

' 17 Ald, et Par. τὸ, eripei τῷ. 48 Ald. ἀπαντηχότων. 

19 Ald. νομέζεται. W | 
4 
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σὸν προὰγωγείαξ 19 Δημοσϑένης ἐπωνελϑόντα" εἷλεν, 

ἔλυσε τὴν εἰρήνην QDisanmog , καὶ xpivezav Δημοσθένης" 

| ᾿ὁρᾷς ἐπὶ τῶν τοιούτων àg ὧν ἐστιν ἐπισυμβεβηχάς. τε, 

ὅτε τὰ πεπραγμένα χρίνετον,. οὐχ. οὕτω δι᾽ αὑτὰ ὡς διὰ 

6 τὰ ἐπισυββάντα ἐχείνοις" τοῖς μὲν τὸ μηδένα εἰσπλεῖν 

καὶ σπάνιν εἶναι διὰ τὴν τοῦ πινακίου γραφήν" τοῖς δὲ 

τὸ ἀνῃρῆσϑαι τοὺς δισχιλίουρ" τοῦτο δὲ τὸ εἶδος ἔχει TÀ 

πλέον παρὰ Σ τὸ εἰρημένον & τῇ διαιρέσει, ὃ χαὶ τὴν 

διαφορὰν αὐτῶν δείχνυσινν λέγω᾽ δὲ τὸ παραγραφίχὸν, 

4 τὸ συγγνωμονικόν " ἐχεῖ μὲν γὰρ ἔφαμεν τὰ τοῦ δι- 

καίου μόρια ἐν χώρᾳ παραγραφίκχοῦ εἰσάγεσθαι δεῖν, 

ἐπὶ δὲ τούτου παραγραφικχὸν φύσει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

εὑρίσκεσϑαι , 0 ἐστι τοιοῦτον" οὐκ ἂν δυναίμην ὑπὲρ 
τῶν ἑτέροις πραγϑέντων αὐτὸς εὐθύνας inigen οὐδὲ 

158€ οἰκειότητι xal γένει πλησίον εἶεν, μήτι γε ὑπὲρ ὧν 

πολέμεοι ἔπραξαν ἢ)" ξένοι xoà, ̓ 'μηδὲν προσήχομξες" εἰ δὲ 

. ἐφ᾽ οἷς ἐξ ἀρχῆς͵ συνεβούλευσα ἢ D ἔπραξα, Tóte ἔδει σε 

ἀντιλέγειν" 1 ] εἴργειν χαὶ ἑξῆς" ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης ἐν 

τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἐχρήσατο" v» παντὶ μὲν γὰρ to. 

80. λόγῳ γενικὸν παρείληπται τὸ. παῤαγραφικὸν κεφάλαιον 

κατὰ χρόνον" ὅτι οὗ νῦν, τότε ᾿δὲ ἔδει περὶ τούτων 33 

χατηγοβεμα ἐν δὲ τῷ μέρει τούτῳ πατὰ τὴν ἀντιληπτι- 

κὴν διαίρεσιῷ πάνυ δριμέως αὐτοῦ τὴν ἀπολογίαν συνέ- 

'ἵστησε xéi. ἰσχυρὰν ἀπέφηνϑ τοῦτον ἐξετάσας τὸν τρό- 

$5 πον" ἔστι γὰρ xol πᾶν τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ᾿ἀντιληπτι- 

χοῦ" ἐν ᾧ ) περὶ ὧν συνεβούλευσε" ἀπολογεῖται" ἐξεῖναε 

yàp συμβουλεύειν τοῖς δημαγωγοῖς. ὡμολόγηται" μεταχε- 

χϑίρισται γὰρ, κατὰ τὸ εἰδος τοῦτο τῶν ἀντιλήψεων" τὴν 

γὰρ. συμβουλὴν & αἰτιᾶται ὁ Aioxivng, oti τοιαῦτα ἀπὴν- 

80 τησεν ἐκ τῆς “Δημρσϑένους πολιϊείὰς, ἢ παρὰ Χαιρώνειαν 

ἧττα," καὶ ol χίλιοι vexgol καὶ ol δισχίλιοι αἰγμάλω- 

' 20 Αἰᾶ, προαγωγίαςο j 21 AM, περὶ, str. παρά, n AM. 

παρὰ τούτου. 33 Ald. Χαιρώνειαν. εἶτα. t 
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ros, πρὸς ἃ ὁ δημοσϑένης τὸ παραγραφικὸν εἰσήγαγεν 
οὕτως εἰπών" ?* εἰ μὲν ἥν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα͵ 
Αἰσχίνη, μόνῳ τῶν ἄλλων, ὅτ᾽ ἐβουλεύετο ἡ πόλις περὶ 
τούτων, τότε ἔδει προλέγειν" εἰ δὲ μὴ προήδεις, τῆς αὖ- 
τῆς ἀγνοίας ὑπεύϑυνος εἶ τοῖς ἄλλοις" ὥστε τί μᾶλλον 5 

σύ μου κατηγορεῖς ἢ jo σοῦ" τοσούτῳ γὰρ ἀμείνων 55 
ἐγὼ σοῦ πολίτης γέγονα, ἐἰς αὐτὰ ταῦτα λέγω καὶ οὕπω 

περὶ τῶν ἄλλων διαλέγομαι, ὅσῳ ἐγὼ μὲν ἔδωκα ἐμαυτὸν 

εἰς τὰ πᾶσε δοχοῦντα συμφέρειν, οὐδένα λίνδυνον ὀχνή- 
σας ἴδιον οὐδ᾽ ὑπολογισάμενος" σὺ δὲ οὐδ᾽ ἕτερα εἶπες 19 — 
τούτων βελτίω, oU γὰρ ἂν τούτοις ἐχρῶντο, ovre εἰς 
ταῦτα χρήσιμον σεαυτὸν παρέσχες" ὅπὲρ δὲ ἂν ὁ φαυ- 
λότατος ἄνϑρωπος καὶ δυσμενέστατος τῇ πόλει, τοῦτο 

πεποιηκὼς ἐπὶ τοῖς συμβεβηχόσιν ἐξήτωσαι" πάνυ γὰρ 
πολλὴν ἰσχὺν περιάπτει τῇ ἀπολογίᾳ τὸ παραγραςικχὸν 
ἐν τῷ εἴδει τούτῳ τῆς ἀντιλήψεως" ὅϑεν καὶ ἐπλεόνασεν 
ὁ ῥήτωρ αὐτῷ χαὶ ἐνδιέτριψεν, εἰς ἄφυχτον καὶ ἀντίῤῥη- 
τον καϑιστὰς τὸν λόγον, διαφέρει δὲ τὸ παραγραφιχὸν 
ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ παῤαγραφικοῦ τοῦ ἐν στο- 

χασμῷ, ὅτι πρῶτον μὲν ἐχεῖ ἔστιν ὅτε ἐμπίπτει καὶ οὐχ 20 
ἀεὶ nort" ἐνταῦϑα δὲ inl τῶν τοιούτων , ἀντιλήψεων 
τὸ ἐναντίον ἀεὶ ἐμπίπτει, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ἐκλείπει" 

ἔπειτα ἐν στοχασμῷ, εἰ παραληφϑ είη, μέρος μὲν τῆς πά- 

σης δίχης βλαάπτετασ" dx δὲ τῶν ἄλλων χεφαλαίων 0 ἀ- 
γὼν τῆς ἁπολογίας σώξεται" ἐν ἀντιλήψει δὲ, εἰ παρα- * 265 

ληφϑείη, οὐδεὶς ἕτερος αὐτῷ τῷ φεύγοντι τρόπος ἀπολο- ? 

γίας χαταλείπεται, διὰ τὴν ἀπὸ τῶν συμβουλευϑέντων 

ἔχβασιν" ] γὰρ ἰσχυροτάτη ior) αὕτη ἡ διὰ τοῦ πα- 
ραγραφικχοῦ" xal' τούτῳ μάλιστα Δημοσϑένης ἐχράτησε 

τοῦ «Αἰσχίνου, ἐξ οὗ καὶ "εἰς ἀξίωμα μέγιστον ὃ λόγος 30 

προῆλϑε, τῷ 35 λέγειν μὴ παρελϑεῖν τι αὐτὸν τῶν ὀφει- 

5» $ 

᾿ 21 Dem. pro cór. p. 255, 25 Ald. ἀμείνω. 26 Ald. 
τὸ, Scripsi TQ. 
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 Aóvrov πραχϑῆναι" xci ov τότε μόνον ἀλλ᾽ οὐδὲ vv» 
ἐστί τινα εἰπεῖν τῶν συμβουλευϑέντων ἄμεινον * διὸ xai 
τῇ ἀντιλήψει συμπλέξας εἰσήγαγεν αὐτὰ τὸ λέγειν ἀνεύ- 

ϑυνον κατασχενάξωψ᾽ ἦν μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, ἐχεῖμος 37 

FE καιρὸς τοῦ τε φροντίζονξος ἀνδρὸς τῆς πόλεως xoi 
τῶν δικαίων λόγων" ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦ- 
μαι, στε ἂν γῦν en ?*9 τὶς δεῖξαι κάλλιον ἢ ?? ὅλως 

δἴ τι ἄλλο ἐνὴν πλὴν ὧν ἐγὼ προερλόμην, ἀδικεῖν ὃμο- 
λογῶ" εἰ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὅ τι τις νῦν ἑώρᾳχεν Q συνήνεγχε τό- 

40 τὲ moo iy 1^ τοῦτ᾽ ἐγὼ φημι δεῖν ἐμὲ μὴ λαϑεῖν" εἰ δὰ 
μήτ᾽ ἔστι, μῆτε ἦν μήτ᾽ ἂν ἔχοι εἰπεῖν μηδεὶς μηδέ πω 

καὶ τήμερον, τί τὸν σύμβουλον ἐχρὴν ποιεῖν, οὐ τῶν 

φαινομένον καὶ ἐνόντων τὰ κράτιστα. ἐλέσϑαι; τοῦτα 

τοίνυν ἐποίησα" τοῦ κήρυχος ἐρωτώντως, Αἰσχίνη, τίς 
45 ἀγορεύειν βούλεται" οὐ τίς αἰτιάσασϑαι περὶ τῶν παρδε- 

ληλυϑότον οὐδὲ τίς ἐγγυᾶσθιρ. τὰ μέλλοντα" σοῦ δὲ a- 

φώνον xat ἐκχείγους τοὺς γρόνους ἐν ταῖς ἐκχλησίαις 

καϑημένου, ἐγὼ παρῆλθον, ἔλεγην" ἐπειδὴ δὲ οὐ τότε 
ἀλλὰ γῦν, δεῖξον, τίς ἡμῖν λόγος, ὃν τινα ἐχρῆν εὑρεῖν, 

30 ἦ καιρὸς. συωφέρων 35 παρ᾽ ἐμοῦ παρελείφϑη τὴ πόλει" 
παραλαμβάνομεν δὲ τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἐν “συμβολαῖς οὗ 
πάντοτε ἁπλῶς, ἀλλὰ τότε χρησόμεϑα, ὅτ᾽ ἂν ἀχριβὼς 
πεπιστευχότες ὦμεν μηδέγα ἕὅτερην δύνασαι παραλελειμν 

μένον τὶ δεῖξαι vay δεόντων πραχϑῆναι, ὥσπερ ὁ ῥήτωρ 

95 πεποίηκεν" σημδιωτέον. δὲ, ὅτι οὐδὲ μίαν χώραν ἀποδο- 

TÉQV τῷ παραγραφιχῷ , ὥσπερ οὐδὲ ἐν ταῖς στοχαστι- 
καῖς ὑποϑέσεσιν, ἀλλ᾽ ἀρχὴν μὲν αὐτῷ μετὰ τὸ πηλί- 
Xov xc τὴ πρός τι ἀποδώσομεν πρὸ τοῦ ἀντιληπτιχοῦ" 

τοῦ γὰρ χατηγόρου αὐξήσαντος καὶ μέγα ἀποφήναντος 
80 τὸ ἔγκλημα καιρὸν ἐπιτήδειον 9 εἰσαγωγὴ tbe, τοῦ κε- 

37 Ald, ἐκεῖνο. Dem, pro con p.291. ἐχεῖνο, 28 Ald. - 
ἔχει. 49 Ald. εἰ ὅλως εἴ τι ἄλλοϑεν ἦν. correxi ex Dem. 1. 1. 

80 Ald. παχϑέν. , 81 Ald, συμφέρον. 
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φάλαίου, μεϑ᾽ ἣν ποικίλως χρηστέον. τῷ παραγραφιχῶ" 
καὶ γὰρ μετᾷ τὸ ἀγτιληπτιχὴν χαὶ τὸ ἀντιϑετικὸν καὶ 
ἐπὶ τελευτῆς ἀναγκαῖον χρῆσϑαι αὑτῷ, ὥσπερ παρὰ - 

τῷ ?* ῥήτορι δέδεικται" καὶ γὰρ Ov αὑτοῦ ἐχρήσατο, 
καὶ συμπλέξας τῇ ἀντιλήψει, καὶ πάλιν μετὰ ταῦτα" ὅ 
καὶ σχεδὸν διὰ παντὸς τοῦ λόγου" καὶ ὁ Θουχυδίδης ἔν 
τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ," ἐφ᾽ οἷς συνεβούλευσε περὶ τοῦ 
πολέμου ἀπολογούμενος πρὸς τὰς αἰτίας τοῦ ἐπισυμβε- 
βηχέναι τὴν δηωσι» καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ λοιμοῦ φϑορὰν 
τῇ αὑτῇ χέχρηταν μεϑόδῳ , ὅτι οὐδὲν ὧν συνεβούλευσε 40 

Περικλῆς ἕτερος εἶπέν Té βέλτιον' καὶ τοῦτο εἰσήγαγε 

παραγραφικῶς, ὅτε ὑμῖν τὰ λεχϑέντα τότε ἔδοξεν εἶναι 
ἄριστα᾽ αὐτίκα γοῦν ἐπείσϑητε καὶ τῆς αὐτῆς ἐγένεσϑε 
γνώμης, ἐν τοίγυν ταῖς τοιαύταις ἴδιον κεφάλαιον τοῦ- 
τὸ τὸ εἶδος γίνεται, ὅτ᾽ ἂν μὴ. μόνον ἐπ᾽ αὑτῷ τῷ πε- 18 

πραγμένῳ χρίνωμεν τὸν δράσαντα, ὡς καὶ αὐτοῦ τοῦ 
φαύλου τυγχάνοντος, ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρῳ τινὶ δι᾽ ἐκχείς 
VOU ἐπισυμβεβηκότε" τίς δὲ ἡ ἐργασία τούτου τοῦ εἴδους 
αὐτὸς ὁ τεχνογράφος παρίστησιν, ὅτι ÓUQ προστίϑεται 

κειράλαια, τό τε παραγραφικὸν καὶ τὸ συγγνωμανικὸν, 39 
καὶ τὴν χρῆσιν διδάσκει πρότερον τοῦ παραγραφιχοῦ, 
τίς T& ὃ καιρὸς τοῦ κεφαλαίον, καὶ πότε αὐτῷ xyonco- 

μεϑα᾿ οὐ μόνον γὰρ ἐν ἀρχῆ, 0 προειρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ 
ἐν μέσῳ, καὶ ὅλως ὃν τρόπον λυσιτελεῖ" τὸ δὲ λυσιτελὲς 

ὁ ῥήτωρ σχοπήσει πρὸς τὴν ToU πλάσματος ὕλην" δη- 28 

Aoi δὲ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ κεφαλαίου" ἄλλης μὲν yaQ 
τις φήϑη ἁπλὼς τὸ-παραγραφικὸν ἐνταῦϑα εὑρίσχεσϑαι 
μόνον ἀπὸ τοῦ χρόνου, οἷον ὅτι εὐθὺς ἀντειπεῖν ἔδεε, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὕστερον χατηγορεῖν' ὅρα δὲ πῶς δριμέως αὑτὸ 
μεϑώδευσεν 54 τῷ καλουμένῳ διλημμάτῳ *9 χρησάμενος 59 
χαὶ διπλοῦν ἀνϑ', ἁπλοῦ τὸ παραγραφικὸν ποιῶν, καὶ 
— — — 

32 Ald. τό. 33 Thuc. II. 60-64. 34 Ald, μεϑόδευσεν, 
$5 Ald. διλημμάτων. | 
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206 ix διαφόρων τόπων ixartpov δεχόμενος τῶν διλημμά- 
των" ἔλθωμεν δὲ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν, "En τίσι με xpi- 
γεις; Kot ἐρώτησιν τοῦ λόγου τὸ σχῆμα" εἶτα τὸ δι- 

᾿λήμματον, ἐν ᾧ τῶν παραγραφικῶν ἡ διαίρεσις. E 
5 μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον γεγενημένοις, οὐδεὶς ig οἷς ἕτερος 

᾿ς πεποίηχε χρίνεται, ὥσπερ χὰν στοχασμῷ ὃ φεύγων πα- 

ραγράφεται διαβάλλων τὴν κρίσιν" ov μὴν χωρὶς ἐργα- 
, σίας τινὸς οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο παρείληπται, ἀλλὰ προλαβὼν 
ὁ τεχνογράφος τὴν τοῦ (Ριλίππου ποιότητα τὸν λόγον 

40 διὰ ταύτης ἐπιῤῥώννυσι" τί γὰρ προσέθηκεν, οὐδ᾽ εἰ 
γένει προσήχοντες εἶεν, μήτι γε δὴ πολέμιοι" τὸ δ᾽ ἕτε- 
go» ϑεασώμεϑα" εἰ δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐξ ἀρχῆς. συνεβούλευσα, 
ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει ἀντιλέγειν, δῆλον ̓ ὡς ἀπὸ χρόνου 
τὸ παραγραφικάν" οὕτω διελὼν εἰς δύο. τὴν κατασχευὴν, 

45 διὰ τῆς ἐρωτήσεως ἀμφοτέρωθεν εἰς ἀπορίαν χαϑίστησι 
᾿ τὸν χατήγορον" εἶτα πάλιν ἐπάγει δίχα τὸ διλήμματον" 
ἢ τοίνυν ἀντειπὼν» ἡττήϑης, ἢ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνέστης" 
εἰ μὲν οὖν ἐπιχειρήσας κωλύειν ἡττήϑης, βιάζῃ γῦν ἐφ᾽ 
οἷς ἡττήϑης ἀντιλέγων καὶ χρίνων ἐπὶ τούτοις TOV συμ- 

30 βουλεύσαντα " εἰ δὲ οὐχ ἀντεῖπες, πάλιν xal τοῦτο διεῖ- 

λεν, ἢ γὰρ ἔχων τι βέλτιον εἰπεῖν xal γρήσιμον τῇ πόλει 
παρῆκας ἢ οὐδὲν εἶχες εἰπεῖν βέλτιον" πάλιν οὖν ἐφ᾽ 
ἑκάτερον τὸ ἄπορον" εἰ μὲν οὖν ἔχων Tt βέλτιον εἰπεῖν 
παρῆχας, δύσνους el τοῖς χοινοῖς, καὶ "5 δικαιότερον αὖ- 

25 τόν σὲ διδόναι δίκην" εἰ δὲ μηδὲν εἶχες εἰπεῖν, τῆς 

ἀγνοίας ὑπεύϑυνος si τῶν ὕστερον ἀποβεβηκότων, ὥστε 
ἢ xal σὲ δοῦναι δίχην, ἢ ἀμφρτέρους ἀγνοήσαντας 
ἀφίεσθαι. 

Μ " 2 ⸗ »2 -“ - , 
Ἔτι ἐν ταῖς τοιαύταις ἀντιλήψεσι πρὸ τοῦ ἀντιϑετικοῦ TOU Éuni- 

0 πτοντος συγγνωμονικῷ πάντως χρηστέον κεφαλαίῳ" οἷον οὐδεὶς οἱδὲ 

τ΄ τὸ μέλλον», οὐκοῦν οὐδὲ ἐγὼ ἀγνοήσας ὑπεύϑυνός εἶμι" μεταχειριεῖ- 

86 xai Ald. om. 
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ται δὲ αὑτὸ ὡς προσήκει ὃ καὶ Y τῆς ὕλης τέχνης τῆς ῥητορικῆς 
ἐπιστήμων" οὗ γὰρ ἱκανὸν τὸ διελεῖν μόνον εἰδέναι, ὅπερ καὶ μό.. 
yov τουτὶ τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεται, ἀλλὰ 3. καὶ τὸ εἰδέναι μετα-- 

χειρίζεσθαι" καὶ περὶ μὲν ἁπλῶν ἀντιλήψεων ταῦτα. 

|... ὩΞυριανοῦ. Τοῦτο καλῶς προσέϑηχεν᾽" οὐδὲ γὰρ 5 
καϑόλου ἐν πάσῃ ἀνειλήψει τὸ συγγνωμονιχὸν ἐμπίπτει 
χειράλαιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτων μόνων τῶν ἐπισυμβεβηκός- 
τι ἐχόντων" καὶ ὅρα πῶς οἰχεῖον τοῦτο ἐν " ταύταις" 
ἐπειδὴ γὰρ ὕστερον συνέβη. “τὸ δεινὸν, ἀναγκαίως εὑ- 
οἰσχεται τὸ συγγνωμονικχὸν ἀπὸ τῆς ἀγνοίας" χώραν δὲ, 10 

φησὶν, ἔχει τὸ χεφάλαιον πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ, τουτ- 
ἐστι τοῦ χρώματος" προϑεραπείᾳ γὰρ τὸν ἀχροατὴν 

δεῖ πρῶτον ὑπάγεσθαι, οἷον Ori ἡγνόουν" xol οὐδεὶς 

ἄνϑρώπων οἷδε τὸ μέλλον, xoi τότ᾽ ἐπαγαγεῖν χρῶμα" 
o οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ * αἰτία TOU πραχϑέντος" ἀντι- 15 
ϑετιχὸν δὲ αὐτὸ ἐχάλεσεν, ὅτι ἀντίϑεσίς ἐστι τὸ τῷ 

. ὁμολογουμένῳ ἀδικήματι αἰτίαν 5. ἀντιτιϑέναι τινα &U- 

Aoyov* ἐπειδὴ οὖν τὸ χρῶμα αἰτίαν ἔχει, xal y ἀντίϑε- 

σις δὲ ἀντιτίϑησι τῷ ἀδικήματι αἰτίαν, ἀναγκαίως καὶ 
4 —- * ! bj , —- 

τὸ χῤῥῶμα ἀντίϑεσιν εἰπεν xol κατὰ μίαν τῶν ἀντιϑε- 20 : 

τιχῶν γίνεσϑαι" οὐ γὰρ ἀεὶ τὸ χρῶμαι, ἀλλὰ ποτὲ μὲν 

ἀντιστασικὸν, ποτὲ δὲ ἀντεγχληματιχὸν, ἢ μεταστατικὸν, 

ἢ συγγνωμονιχὸν. Παρατηρητέον δὲ, ὅτι οὐκ ἀπὸ πάν- 
των λέγει τὸ συγγνωμονικὸν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀγνσίας 

μόνης" οὐδεὶς γὰρ ἀγνοίας ὑπέχει 5 δίκην" οἷον οὐδεὶς 25 

οἶδε τὸ μέλλον" ἐπειδὴ αἰσχύνην 7 ἔφερεν αὑτῷ τὸ λέγειν 

ὅτε ἡγνόουν, καϑολικῶς αὐτὸ πρῶτον ἐμεϑόδευσεν, ὃ 

4 Ald. xa 0. 2 ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδ. μεταχειρίξεσϑαι. Par, 

om. 3 ἐν Par. om. 4 Ald. 5. 5 Ald. αἰτίαν ἔχειν o-^ 

misso: ἀντιτιϑέναι τινὰ εὔλογον, ἐπειδὴ οὖν τὸ χρῶμα αἰτίαν. 

6 ὑπέχειν. 7 Ald. aiggéry^ 8 sic Ald. et Par. 
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ἔπειτα μερικῶς. Ov γὰρ ἱκανὸνϑ τὸ διελεῖν" ἀλλὰ 
καὶ χρήσασϑαι δηλονότι Xing. 

Μ αρκέλλί vov. Πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ" ὡσανεὶ 
ἔλεγε πρὸ τοῦ χρώματος, ὃ ἐστι πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ " 

5 ἐπειδὴ γὰρ οὗ- κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην τὰ τῆς συμ- 

βουλῆς ἀπέβη, ἀνάγχῃ προϑεραπεῦσαι τῷ συγγνωμονε- 
xu) καὶ ἀνενεγκεῖν τὸ ἐχβὰν πρῶτον ἡ ἐπὶ τύχην 7j ἐπὶ 

ἄγνοιαν, ἢ ἐπὶ tuv τοιούτων" εἶτα ἐπαγαγεῖν τὸ &vri- 

στατικὸν, οἷον οὐδεὶς οἰδὲ τὸ μέλλον" διὸ οὐδὲ τοῦ ἄγνο- 

40 ἦσαι ὑπεύϑυνός εἰμι" τούτου γὰρ κατασχευασϑέντος χώ- 
ραν ἕξει τὸ ἄντιδστατιχόν" ἄλλως δὲ δυσχερέστερον ἔσταε 

διὰ τὸ ἀπηντηχέναι 19 τὶ φαῦλον ἀπὸ τῆς συμβουλῆς" 
967 οὐδὲ “ημοσϑένης καὶ μετὰ πολλοῦ ἀξιώματος αὐτὸ παρ- 

ἐσχετο" οὔτε γὰρ ἡγνοηχένιε τὸ μέλλον ὡμολόγησεν, οὔ- 
45 τὲ εἰς συγγνώμην χατέφυγεν, ταπεινὸν γὰρ τοῦτο" ἀλλὰ 

τὸ δαιμόνιον ἡτιάσατο, ἃ χαὶ χαϑόλου εἰσήγαγε φή- 
σας" τότὲ τοίνυν τὰ μὲν ἤμελλε τῶν δεινῶν !* ὡς ἐδό- 
κει, τὰ δὲ ἤδη παρῆν, ἐν οἷς τὴν προαίρεσίν μου σχόπεε 
τῆς ̓ πολιτείας, μὴ τὰ δυμβαντα συκοφάντει" τὸ μὲν 

20 γὰρ πέρας, ὡς ἂν ὁ δαίμων βουληϑῆ, πάντων γίνεται, 

ἢ δὲ προαίρεσις αὐτὴ 12 τὴν τοῦ συμβούλου διάνοιαν 
δηλοῖ" μὴ δὴ τοῦτο ὡς ἀδίχημα ἐμὸν εἶναι Duc, 1} εἰ 
κρατῆσαι συνέβη Φίλιππον τῇ μάχῃ" ἐν γὰρ τῷ ϑεῷ τὸ 
τούτου τέλος ἣν, οὐχ ἐν ἐμοί" ἀλλ᾽ ὡς oU πάντα ὅσα 

25 ἑνὴν κατὰ ἀνθρώπινον λογισμὸν ἐΐἱλόμην, καὶ δικαίως. 
ταῦτα xoà ἐπιμελῶς ἔπραξα καὶ φιλοπόνως ὑπὲρ δυνα- 
pu, ἢ ὡς οὐ καλὰ καὶ τῆς πόλεως’ ἄξια πράγματα ἐνε- 
στησάμην, ταῦτα μοι δεῖξον, καὶ τότε δὴ λατηγόρευ μου. 

9 Áld. ἑκανῶς, ser. ἱκανόν. — 1, 8. post ἢ ini inserendum 

videtur τ. 10 Ald, ἀπαντηκέναι. 11 Ald. κοινῶν, correxi ex 
Dem. pro cor. p. 292. 12 Ald. αὕτη, ut cod. r Bekkeri, posui 

» 

αὐτή. 15 Ald, ϑήσῃ. κρατῆσαι. Dem. ϑῇς, εἰ xg. 
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μεϑ᾽ ὃ τὸ ἀντιϑετιχόν" ὅτι τῇ πόλει συνέφερε μετὰ Θη- 
βαίων ἄρασϑαι τὸν ἀγῶνα, καὶ ἐν Βοιωτίᾳ πόῤῥω τῆς 

πόλεως —* τὴν μάχην, ἢ ἐν τῇ ̓ ἀττικὴ " οὕτω γάρ 
πως λέγει" 14 ἀλλ᾽ ἐχεῖνο, φησὶ, λογίζου καὶ ὅρα, ὅτι εἰ ' 
μετὰ Θηβαίων ἡμῖν ἀγωνιξομένοις οὕτως εἵμαῤτο πρᾶξαι, 5 

τί χρὴ προσδοχᾷν, εἰ μηδὲ τούτους ἔσχομεν συμμάχους, 
ἀλλὰ μετ᾽ ἐχείνου 39 γεγόνασιν, ὑπὲρ οὗ τότε ἐχεῖνος 

πάσας ἀφῆκε φωνάς" καὶ εἰ νῦν τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν 
ἀπὸ τῆς Arrixijç τῆς μάχης γενομένης τοσοῦτος χίνδυ- 
vog xal φόβος περιέστη τὴν πόλιν, τί ἂν, & που 16 τῆς 10 
χώρας ταὐτὸ τοῦτο πάϑος συνέβη, προσδοκῆσαι χρῆν" 17 
ἀρ᾽ οἶσϑα, ὅτε γῦν μὲν συστῆναι συνελϑεῖν ἀναπνεῦσαι ^ 

stoAAa μία ἡμέῤα καὶ δύο χαὶ τρεῖς ἔδοσαν εἰς σωτηρίαν 
τῇ πόλει" τύτε δὲ οὐχ ἄξιον εἰπεῖν, ἅγε 19 μηδὲ εἰς πεῖ- 

ραν ἔδωκε ϑεῶν τινος ἐὔνοια 1? xai τὰ μὴ προβάλλεσϑαι 15 
τὴν πόλιν ταύτην τὴν συμμαχίαν ἧς κατηγορεῖς" neo". ἃ 
«λιν ἐπὶ τὸ παραγραφιχὸν ἐπανῆλθε" δι ὅλρυ τούτου 
τὸν μὲν Aioxivm ἐλέγχων, αὔξων δὲ τὴν ἑαυτοῦ πολι- 
τείαν" ἔστι δὲ ταυτί μοι τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, xol τοὺς περιεστηκότας, ἐπεὶ πρός γὲ TOV χα- 20 
τάπτυστον τοῦτον καὶ τὰ ἑξῆς" ὁμοίως xai Θουχυδίδης ' 

τῷ συγγνωμονικῷ ἐχρήσατο μετ᾽ ἀξιώματος, ἐπὶ τὸ ἄδη- 
λον καὶ τὸ δαιμόνιον. ἀνοίσας τῷ εἰπεῖν" ἐπιγεγένηταί τὸ 
πέρα 39 ὧν προσεδεχόμεϑα ἡ νόσος ἣδε, πρᾶγμα μόνον 
δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γεγενημένον" ἰστέον δὲ, 25 
ὅτι ὃ μὲν Δημοσθένης, ἅτε ϑαῤῥῶν ταῖς ἀποδείξεσιν, 

ἐπεξήλϑεν καὶ διὰ παντὸς ἡγωνίσατο" καὶ τὸ μὲν ἀπρε- 
πὲς τῆς αυγγνώμης ἐξέφυγε" τὴν 'δὲ ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου 

14 p. 293, 45 Ald. ἐκείνους. Dem. ἀλλὰ Φιλίππῳ προσέ- 

ϑέντο, scripsi igitur éxeivov, 16 Ald. εἴποις εἰ τῆς, correxi 

ex Dem, ' 17 Ald. zg7. 48 Ald, ἄγε, ser. &ys ex Dem, 
49 Ald. ἔννοιαν. Par. et Dem. εὔνοια. 20 Ald, πεῖρα. Thuc, 
JI. 64. πέρα. | 
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* ὠφέλειαν τῷ λόγῳ περιεποίησεν" Toig γὰρ Ug αὑτοῦ 
συμβουλευϑεῖσιν ὡς ὀρϑῶς συμβουλευϑεῖσιν ἡγωνίσατο " 
τὸ δὲ πέρας τῷ δαιμονίῳ ἀνέϑηχε xol τῇ τύχῃ, ὧν 
ἀνηρτῆσϑαι τὰ ἀνθρώπινα διϊσχυρίξεται" xol οὔτε τὸ 

δ οἰκεῖον ἀξίωμα χαϑεῖλεν οὔτε τῆς παραμυϑίας ἄμοιρον 
τὸν λόγον χατέλιπεν, ἡμεῖς δὲ, ἐὰν συνειδῶμεν σαϑρο- 
τέραν τὴν παραίνεσιν, ?* μάλλον ὑφέίεσϑαι 33 σπουδά- 
σομεν, καὶ roig συγγνωμονιχοῖς ἐπὶ πλέον γρησόμεϑα" 
o) γὰρ ἱκανὸν 33 τὸ διελεῖν" οὐχ ἱκανόν φησι τὸ διελεῖν 

40 δύνασϑαι μόνον, ἀλλὰ χρεία καὶ τῆς συμφυοῦς πρὸς 
τὴν ὕλην μεταχειρίσεως. 3 

᾿Τῶν δ᾽ αὖ διπλῶν à μέν ἐστι κατὰ συμπλοκὴν, ἧ δὲ κατὰ διαίρε- 

σιν" καὶ κατὰ συμπλοκὴν μὲν, or ἂν δυοῖν ὄντοιν τοῖν éyxlnud- 
Tow, μὴ δύναται χωρὶς ἕτερον αὐτῶν εἶναι ἔγκλημα" μετὰ δὲ τῆς 

45 τοῦ ἑτέρου συμπλοκῆξ, οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις at 

τὸς οὐδὲν ἀποφαίνεται καὶ δημοσίων φεύγει" ἐνταῦϑα ὅτι μὲν δύο 
ἀντιλήψεις, δῆλον, καὶ γὰρ λέγειν καὶ μὴ λέγειν ἔξεστιν, καὶ eri 

ὅτι καὶ * δύο ἀντιϑέσεις ὁμοίως, οἷον ἀντιλέγω" δεῖ γὰρ ἐφ᾽ οἷς 

ἁμαρτάνουσιν οὗ λέγοντες, ἀντιλέγειν" πάλιν οὗ λέγω, οὐδὲ 3 γὰρ 

20 δεῖ περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων λέγειν, ἀλλ᾽ ἴδιον τοῦ εἴδους τού- 

του τὸ δεῖν ἀπολογουμένους μὲν διαιρεῖν καὶ χωρὶς περὶ ἑκατέρον 

ποιεῖσθαι τὸν λόγον, κατηγοροῦντας δὲ συμπλέκειν. 

268 “Σωπάτρου. Μαρκελλίνου. Πληρώσας τὸν περὶ 

^ — τῶν ἁπλῶν ἀντιλήψεων λόγον ἐπὶ τὰς διπλᾶς μετελήλυϑεν" 
45 δύο δὲ εἴδη τούτων προηγουμένως ἀποφαίνεται" τὸ τε κα-- 

τὰ σύνϑεσιν καὶ τὸ κατὰ διαίρεσιν" Asxréov δὲ νῦν περὶ τοῦ 
κατὰ συμπλοκὴν εἴδους" xara συμπλοχὴν ἀντίληψις γίνε- 
ται, ἐν jj δύο πραγμάτων ὄντων ἑκάτερον χωρὶς χρίσιν ἢ οἵ 
δύναται δέξασθαι, τῷ διαζευχϑέντα μὴ δύνασϑαι ὡς ἀδὲ- 

κήμα- 

21 Ald. προαίρεσιν. 452 Ald. ὑφέετα. 353 Ald. h. 1, et. 
paullo post ἱκαγῶῷζ, 24 Ald. μεταχειρήσεως. 

1 καὶ Àld.om, 2 Ald. οὐδὲν. δ Ald, κρώουσιν. 
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χήματα ἐπιδέχεσθαι κρίσιν, εἰ μὴ ἀλλήλοις εἶεν συνημ- 
μένα" οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις αὐτὸς 
οὐδὲν ἀποφαίνεται xol δημοσίων φεύγει" xoi πάλεν, ζω- 
γράφος navra γράφων ϑεοὺς οὐ γράφει, καὶ χρίνεται, 
ἐν τούτοις ὃ ἂν χωρίσῃς, ἑκάτερον ἀνεύϑυνόν ἐστι" χαὶ 5 

γὰρ τὰ ἀντιλέγειν ταῖς πάντων γνώμαις οὗ κεκώλυται" 

ὁμοίως δὲ xoi τὸ μηδὲν ἀποφαίνεσϑαι οὐχ ἀδίκημα εἷ- 
vat νενόμισται" ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τὸ γρά- 
quiy ἧτταν οὐ χεχώλυται, οὐδὲ: μὴν ἀδίκημα νενόμισται 
τὸ μὴ γράψαι von, συμπλακέντα δὲ ἄμφω χαὶ ἑνω- 10 
ϑέντα ἀδιχήματος λαμβάνει σύστασιν" τὸ ἀντιλέγειν 
μὲν sol συκοφαντεῖν τοὺς συμβουλεύοντας, αὐτὸν δὲ 
μῆτε δ γινώσχει λέγειν, μήτε εἰσηγεῖσϑαί τε τῶν συμ- 

φερόντων" μηδὲ ὑφίστασθαι τὸν ἀπὸ τῆς συμβουλῆς 
κίνδυνον" τούτῳ γάρ ἐστιν ἐπαγόμενον τὸ ποιοῦν τὴν 15 
περίστασιν" ὅτι τοίνυν διπλῆ ἀντίληψίς ἐστι, δῆλον" καὶ 
γὰρ δύο αὗται ἀντιλήψεις εἰσὶν, ὅτ᾽ àv ἄμφω προβάλ- 
ληται, τὸ xoà ἐξεῖναε ἀντιλέγειν, xoi ἐξεῖναι ^ μὴ λέ- 
γεν, ἐπειδὴ καὶ ἐπ᾽ ἀμφοῖν κρίνεται, ἐφ᾽ οἷς τε ἔπραξε 

καὶ dy οἷς οὐχ ἔπραξεν. ὁμοίως δὲ δύο ἀντιλήψεων 20. 

οὐσῶν διπλαῖ εὑρίσκονται xol ἀντι ϑέσεις , ἑχατέρα γὰρ 

τῶν ἀντιλήψεων ἀποδώσει τὸ χρῶμα" οἷον ἀντιλέγω μὲν, 
ἐφ᾽ οἷς οὐ τὰ δέοντα λέγουσιν οἱ συμβουλεύοντες, ovx 
ἀποφαίνομαι δέ" οὐ γὰρ ἀναγκαῖον. περὶ τῶν μὴ κατε- 
πειγόντων μηδὲ εἰς ἀπόδειξιν ἠχόντων συμβουλεύειν" $5. 
ἀντιστατιχά GugOrage* τί οὖν ἴδιόν ὁ iori τοῦ εἴδους ᾿ 
τούτου, τὸ δεῖν τοὺς μὲν ἀπολογουμένους ἐδίᾳ ἑκάτερον 
ποιεῖσϑαι τὸν λόγον xol χωρίζειν" ἐὰν γὰρ διέλῃς καὶ 
εἴπῃς, ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγει τις, ἢ τὸ ἕτερον, 

οὐ δύναται χρίσιν ἐπιδέξασθαι" τοὺς δὲ κατηγοροῦντας 30 

τοὐναντίον συμπλέχειν" συμπλέχων γὰρ, ὅτε οὔτε αὑτὸς TL. 

4 καὶ ἐξῶναι μὴ λέγειν Ald. om, δ Áld, εἰκόντων. δ 
Ald. εἴδιόν. . 

Rhetor. 1V. : 4] 
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πλέκεται , ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲ ὅλως δύναται ἐρίσεν ἐπιδέξα- 

σθαι, ὡς ἠδὴ καὶ δέδεικται, διὰ τὸ 33 περίστασιν μὴ 

ἔχειν" αὐτὸ γὰρ καϑ' ἑαυτὸ ἕν ἔχαστον ἀσϑενὲς, καὶ 

δοκεῖ ἀνεύϑυνον εἶναν, συζευχϑέντα δὲ ὅρον ἐγχλήμα- 

5 τρς λαμβάνει κρίνεσθαι δυναμένου" TG * μὲν προηγούμενα 

δύο εἴδη τῶν διπλῶν ταῦτα. 

Ἔφην δύνασθαι εἶναὶ πλείονα εἴδη ᾿ἀντιλήψεων * αὐτίκα 'τόδε τῶν 

προειρημένων διαφέρει" οἷον γραψάμενοί ec μοιχείας ἀλλήλους * 

καϑυφέντες τὰς γραφὰς fjusuptt» τὰς. γυναΐκαφ, -καὶ φεύγουσι. 30b 

10 κοῦ βίου" πρῶτον. μὲν yàg δίο πρόσωπά. ἐστι τὰ κρινόμινα * ET 

τα τέσσαρες ἀντιλήψῳς » καὶ αὗται παρ᾽, ἀμφοῖν. καὶ τοσαΐξαι xoi 

θαγραφαΐ᾽ οἷον. φίιράφεσϑαί τινα ἔξεστι" πάλιν ἀναιςῃεῖσϑας τὰς 

γραφις" ἔξεστι γαμεῖν ὅϑεν βούλεταί τις, καὶ πάλιν ἀποβάλλεσβαι 

τὴν οὖσαν γυναῖκα » «Ταῦτα πάγτα οὗ κεκώλυται" 3 xal τούτων γε" 3 

45 ἑκάστην ἀνάγκη λύειν τῷ κατηγόρῳ, . Φανερὰ δὲ j μέϑοδος᾽ in" 

ἀμφοῖν, ἐπὶ τ τε τοῦ. κατηγόρου καὶ ἐπὶ τοῦ φεύγοντος ἀπὸ τῶν προ- 

εἰρημένων " ἔστε δὲ καὶ ἄλλα εἴδη ἀντιλήψεων, ἃ περιττὸν ἂν εἴη 

λέγειν yvy* πᾶσαν γὰρ ἀντίληψιν τοῖς προριρημένοις ἄν τις ὀρϑῶς 

nisus dniqofi J 
{ 

1 ' 

20 “Συριανοῦ. Σωπάτρρυ. Ἔν. ἀρχῇ. τῶν, εἰδῶν 
τούτων ἔφαμεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ πλείηγας. τρόπους ἀν- 

τιλήψεων εὑρίσχεσϑαιν οὐ προηγουμένως, οὐδὲ γενικῶς, 

ἀλλὰ xez' ἐπιπλοχήμ᾽ οἷον. μοιχείας τινὲρ ἀλλήλους γρα- 
ψάμενοι «χαὶ ἑξης᾽ καὶ γὰρ δύο πρόσωπά. ἐστι τὰ κρινόα 

35 μενα ἐνταῦϑα" ἔπειτα πολλαὶ ἀντιλήψοις". ὀἷον γραφὰς 

κατά τινων ἀποφέβεσθαι ἔξεστι καὶ πᾶλιν ἀναιρεῖσθαι 
ταύτας" ὁμοίως ἄγεσθαι γυναῖχας, ὅϑεν ἂν δοχῇ τινι" 
ταυτὶ γὰρ πάντα δοκεῖ ἐξεῖναι καὶ μὴ χέεχωλύσθϑαι" ἀλλ᾽. 
ἐπειδὴ παρὰ πάσας τὰς προειρημένας μέϑόδους παρὰ 

80 τῶν ἄλλων οὐδὲν ἂν καινότερον ἐν τούτῳ εὐφεδείη, ἀλ-᾿ 

12 Ald. διὰ τὸ, τὸ περστ,͵, —— 14 Ald, ἀλλήλοις. Scri ἀλλή. 

λους. . 2 Ald. οὐκ ἐκωλύετα. 3 Par. ἑκάστην y& — -(΄". 
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.Ad τοῖς. αὑτοῖς “διαιρεῖται, κεφαλαίοις, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν 
ἀἔδερεν ἑτέροις, ξαῦτα τέταχτρε" ἔφαμεν γὰρ, ὅτι εἴδους 

ἐστὶν. ἴδιον τὰ διρλλάηξουσαν ἐπιδεῖξαι διαίρεσιν" εἰ δέ 
τις λέχοι, ἀλλὰ. πολλαί εἶσιν ἐνταῦϑα ἀντιλήψεις, ὃ μή 
ἐστιν ἐν ταῖς ἄλλαις ἀντιλήψεσιν » ἔδει 4 οὖν τὴν δια- 5 
φορὰν ταύτην ἕτερον ποιῆσαι, εἶδος , λέγομεν, 5 ὅτι τοῦ- 
το. QU ποιεῖ ἕτεραν εἶδος, ἀλλ᾽ ἡ διάφορος διαίρεσις" 
Ζοῦτα δὲ ταῖς. αὐταῖς διαρρεῖται μεϑόδοις" ἰστέον δὲ, 
ὅτε τῶν πολλῶν τούτων ἀντιλήιψεων ; ὧν ὃ φεύγων προ- 
βάλλεται , ἀναγχη τῷ κατηγόρῳ λῦσαι ἑχάστην. Ἔστι 140 

δὲ χαὶ ἄλλα εἴδη. Ἔστι, φησὶ, καὶ ἄλλα εἴδη ὑπὸ 

τινων τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπενενοημένα" ἔργον δ᾽ ἂν εἴη 
κχᾳϑ' ἕκαατον ἐπεξιέναι, καὶ εἰς ἄπειρον ἀλόγως ἀναφε- 
ροίριεϑια." ἀπὸ γὰρ τούτων χἀκεῖνα ἐπιγνωσόμεϑα Óa- 
δίως᾽ σημειωτέαν δὲ, ὅτι χρίνεταὶ τις ἂν ἀγτιλήψει ἐφ᾽ 15 
οἷς οὐχ. ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ πάντα μὲν 
,γαάφογταρ , ϑεοὺς δὲ μή. καὶ πάλιν" ζωγράφος τὰ ἐν 270 

Μαραϑῶνι γράψας, τὸν Πᾶνα δὲ μὴ γράψας, κρίνεται 

ἀφεβείας." ἐπινενόηται δὲ ὑπό τινων χιὼ ἕτερα ἀντιλη- 

nx. ngofAnuata, «ὦ xol παραϑέσϑαι πολυπειρίας 5 40 

χάριν ἄξιον ἐγνώχαμεμ" οἷον ὅτ᾽ ἂν τὴν ἐξοναίαν τις ovx 

εἰς ξαυτὰν, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ἀνάγῃ “ σπανία δὲ ἡ τοιαύτη 

ἀντίληψις" πάσης γὰρ σχεδὰν οἰχεῖον τὸ τὴν ἐξουσίαν 
οἰ ἑαυτὰν͵ ἀνάγειν. παραδείγματά rera" πένητος Ov- 

γᾷτηρ καὶ πλαυναίου υἱὸς ἐγένοντο. ὑπὸ λῃσταῖς" ἐλύσα- 25 

10. ἀμφοτέρους, Q^ πλούφιος" μετὰ Ταῦτα ἐβιάσατο 7 ὁ 

τοῦ πλουσίου τὴν, κόρην, ἀνήχϑη ἐπὶ τὸ πρυτανεῖον ἢ 

κόρη ἢ γάμαν᾽ «ἄπροικον ἢ ϑάνᾳτον αἱρησομένη «τοῦ 

βιαραμέχου παρᾳκαλοῦντος τοῦ πλουσίρυ. ἐλέσϑαι τὸν 

—— xa igæxvovuivoy προῖχα, εἵλετο ἢ βιασϑεῖσα 530 

^4 A. εἴδει. r Myouiv ὃ 9. T. oV ποιὲξ ἕτερον εἶδος Ald. 

' 6 AM, λυπειρίαφ: : "7 Ald. ét Par. ἔλυσεν. sensu po- 
— posui ἐβιάσατο. i. E € 
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τὸν θάνατον τοῦ βιασαμένου" καὶ xdiver ὃ πλούσιος 

ἀχαριστίας * τὸν πατέρα αὐτῆς " ἐνταῦϑα οὖν ᾿ὃ “πατὴρ 
anoloytirki, τὴν ἐξουσίαν οὐχὲ αὐτοῦ λέγων εἶναι 

αἱρέσεως, ἀλλὰ τῆς παιδὸς ix νόμων. Ἕτερον' πρόβλη- 
5 u& , ὃ ἐγκαταμέμικται στοχασμῷ xol γνώμῃ" οὔτε γὰρ 
ὁμολογεῖται παντελῶς χαὶ ὡς iv ἀντιθέσεε- ̓ ὁμολδγήσας 

συγγνώμην ἐργάζεται" οἷον νόμος τοὺς ἀποχηρύχτους 

qu στρατεύεσθαι πολέμου κατειληφότος" τρεῖς τις ἔχων 

παΐδας ἀπεχήουξε τοὺς τρεῖς" 'μετὰ τὴν μάχην ἀνέλαβε, 
10 xol κρίνεται χατασοφισμοῦ" ἐνταῦϑα ἀντίληψις μὲν ἡ 

στάσις" λέγει yaQ: ἔξεστί, μοι ἀποχηῤρύσσειν καὶ ἀντι- 
λαμβανεσϑαι" στοχαστιχὴ δὲ ἀναφύεταιν ἀντίληψις, 7to- 
τερον ὡς πονηροὺς ἀπεχήρυττεν. ἢ ἵνα μὴ στρατεύων- 

ται ὑπὲρ τῆς πατρίδος" μεϑ᾽ ἣν συγκεχωρηχὼς γνώμην 

45 αἰτεῖ" ὅτι εἰ xol διὰ τοῦτο «ἀλλὰ συγγνώμη φιλοστόργῳ 

ὑντι πατρὶ, τούτῳ δὲ οὐ σφόδρα ἰσχὺρίξεται" ἀναΐσχυν- 
' Tov γὰρ περὶ πατρίδος τοῦτο λέγειν." ᾿Ιόστέον᾽ δὲ, ὅτε 

εὕρηνται xol xaxoũ βίου γραφαὶ χατὰ ἀντίληψιν, ag 

ἐπιγνωσόλιεϑια, οὕτως " ἐὰν ἐφ᾿ οἷς αὐτὸς τις ποιήσας προ- 

20 δήλοις οὖσι χρίνηται, ὡς ὃ τοὺς φυγάδας ἀποχτιννύων 

κατὰ νόμους αντίληψιν ποιεῖ" ἐὰν δὲ ἑφ᾽ οἷς ἕτερον" ἰοὺς 

οὔσι χρίνηται' xéxoü βίου, στοχασμὺν ποιεῖ, οἷον εἰς σφαὶ- 
γῆν ? τις ἀἰγηϑὲὶς ὑπὸ τριῶν ἄλλοτε ἄλλως χρίνεται 
καχοῦ βίου" αἱ δὲ τοῦ καχοῦ ἔϑους γθαφαὶ κατὰ ἀν- 

25 τίληψιν ἔσονται, ἐπὶ γὰρ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ Tug πεπρα- 
γμένοις κρίνεται" οἷον ἔρωτί τις ἔϑυσὲν ὡς ϑεῷ χαὶ 
κρίνεται καχοῦ ἔϑους " οὐ γὰρ 'χεκώλυται. ταῦτα. φήσειεν 
ἄν" χατασοφισμοῦ δέ᾽ εἰσι. δίχαι χατὰ ἀνείληψιν, ὅτ᾽ 
ἂν ὁμολογῇ μὲν πεποιηχέραν κατὰ γόμον, "οὗ χατὰσοψι- 

30 ζόμενος δὲ" &' yao ἀρνοῖτθ μὴ πεποιηχέραι, ὅτοχασμὸς 

ἡ στάσις" τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ αἱ τῆς | ἀχαριστίρρ ,79θα- 

qai * ἐὰν μὲν αὐτὸς εὖ παϑὼν ἀπαιτῆται χάριν ag XU- 

^id. bit ' 8 Ald. ἀριστείας. 9 Ald. φαγήν. 

* 
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-piog, ἄλλην" 'ποιήσει στάσεν"" ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγει, 
"ἐξὸν οὔ. ποιῶ" *? ἐὰν δὲ -ἐν' οἷς ἄλλος κύριός ἐστί . τῆς 
χάϑιτος ἕγερος χρίνηται, οὐδὲν κωλύει "ἀντίληψιν εἶναι" 
"εἰσὶ 0B xe καχώσεωὸ ἀντιλήψεις" οἷον ξηλότυπος ἄναγ- 

| bn ἀκόσμητον. εἶναι ' "τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα xat ἀροϊέναι: 5 

ιοὕτω" xo χρίνεται ὑπ᾽ αὐτῆς καχώσεως “ quce γὰρ ἁ- 
“ψούϑυνον. εἶμαι ἄγειν χὴν ἑαυτοῦ yvvaix& «dg βουλεταὶ" 
᾿χαὶ πάλιν" ὡς ἀπὺ tiov ἔϑους T) furaixi τις τῇ Vo- 
'τοῦ GuyxpiÓ'sUOn. 11 μετὰ: ξίφους καὶ φεύγει κακώσεως" ' 
bud à μὲν ἀνειλήψεως τ τοσαῦτα. ^ ΄ S000 £9 

« 

aco περὶ τῶν ἀντιϑετικῶν, Ν ex 4 

1 D 
" - UN ὶ ΝΕ 

P v Qua» 09. m KU ἀγτεϑετιίῷν ᾳἷ. ἄλλο 

στάσεις προηγοῦνται" ἐν γὰρ ἐκείναις ἢ τὸ ὕλον ἀρ- 

φεῖτον ὁ «xgwópgtvog ἔγηλημα, ἢ τὸ μέρος ὥφεύθυνον ti-c? 
vui: φῆσιν; ἅπερ ἐνσέασεώς εἰσιν. ἐν δὲ ταῖς ἀντιϑέτε- 15 
-“ποῖο᾽ κρλιτέλειον τὸ πεπραγμένον καὶ ἔγκλημα εἶναί quo, 
“ἄπερι ἀγωπαραστάσεως : : ῥινρυχιανὸς "δὲ χαὶ πολλοὶ τῶν 
τεχνικὸν διῃθρημένωρ ἐμελέτησαν ἀντυϑετεχαρ υἱοὶ. τάξει wü- 
τὰς ταύτην ἔϑεσοων «^ Μινουχιανὸς μὲν ἀντιπαράσταφιν .: 

σέρώτηινλ, tira μετάσζάσεν, avréyxAnau, εἶτα συχγνώμῃν, ὡς 29 
ἱἐεὐπρεπόστερην καὶ πιθανώτερον ἔχουσαν Ἡρὸς ἀπολογίαν 
“τὸ γενόμεπον" ἱρανὸν γὰρ πρὺς τὰ πεῖσαι τὸν ἀλραατὴν avr 
βλάβης. τωὸς εὐεργεσίαν χενέσϑαε, τὴν δὲ. μόταστασιν 

᾿δευτόρῃν, Ort. ὥσπερ᾽ ἀνθ αὑτοῦ δίδῳσί. «ῳ᾽ ἢ 'εἰμωρίαν . 
παῤάχειν. ἢ τὸ αἴτιον» τὸ δὲ ἀντέγχλημα ᾿ἀχϑλουθὸον ἂν ?5 

τῆ μεταστώσαᾳ etn. ταύτην τέξωχται" ἃυνάμει yap αὖ- 
τὸ τὸ ἀντέγχλημια υβμετάσταασϊςο" ἐστε, διαφέρει. à, ὅτο ἢ 

he» Vgeréovadig dni érepon μεταιρέρει; y T0 δὲ ἀντέγκλη- 

pe ἐπ᾿ brio τὸν ποα δόντα: "πελευταΐαν᾽ δὲ" πᾶσαν τὴν - 

γνώμην, ὡς ἀσϑενεστέραν οὖσαν , xai ὁμολογούμενον. 30 
ΘΙ ie ᾷ QUY AP. . ^i. " - 

10 Ald. ποιῶν. 411 Ald. σιγκαϑεύδειν. | 4 
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ἔχουσαν τὸ ἀδίκημρ καὶ ἐλέου δεομένην" AQ δὲ σέ- 
avum, τὴν φύαιν μεμουμένην, ἀπὸ δ ζῶν" ἐσχυρρτόδων. dx eQ- 

,χεσϑαι" ἄλλοι. δὲ ἀντίστασιν μὲν͵ καὶ. ἀντέγχλημα ἐφε- 

ξῆς ἔταξαν, μετάστασιν δὲ χαὶ συγγνώμην ue αὐτάς" 
y χαϑότι ἐν ἀμφοτέραις, ἀντιστάσει φημὶ καὶ ἀντεγλλη- 

ματι, οὔτε βεβιάσϑαι φαμὲν, οὔτε ἄλλο τί, 3 εἰ. μὴ 
ἐπ᾿ ἐδουσίαν, ἢ ἀξίου ὄντος τοῦ πεπονϑότος παϑιεῖν xe- 

Tagevyousv* ἐν '“μεταστάσεε δὲ xoi συγγνώμῃ ἀχρύσιον 
᾿αὐτὸ εἶναι λέγομεν" "Lolo. 5 δὲ οὔτε ἐν cdi ὀνόματι 

,"40 τῶν στάσεων διεῖλεν αὐτὰς, ἀλλὰ μίαν οἶδεν ἀντιϑετι- 

xiv στάσιν. Ἕρμογένης μέντοι ἀμφοτέρως χκέχρηταε, 

καὶ ὑφ᾽ ἕν ὡς μίαν αὐτὰς διαιρῶν τοῖς αὑτοῖς χεφαλαΐ- 

Og, ὃ ἕτεροι οὗ ποιοῦσι" καϑ᾽ ἑκάστην διαφορὰν τάτ- 

τουσι" χαὶ ἰδίᾳ ἑκάστην ὡς ἐν. T μεϑόδῳ. 

45 “Σωπάτρου. Εἰκότως καὶ κατὰ τὴν προσήχαυσαν 
xol ὀφειλομένην τάξιν. τὰς ἀντιϑετιχὰς 4 ἔταξε μετὰ 

τὴν ἀντίληψιν " τῆς γὰρ δικαιολογίας εἰς δύο μεριαϑεί- — 
'σης, εἴς τὸ ἀντίληψίν quut xoi ἀντίϑεσιν, ἡ μὲν ay- 
τίληψις κατὰ χώραν ἔμεινεν οὗ διαιρουμένη, xa" ἑαυ- 

40 τὴν δὲ τυγχάνουσα στάσις" ij δὲ εἰς τέσσαρα ὥσπερ 
- ἀπὸ γένους τῆς ἀντιϑέσεως δἰς εἴδη. τέμμεται! λέγω δὴ 
τὴν ἀντίστασιν καὶ. μετάστασιν καὶ «αντέγκλημα jc. καὶ 
συγγνωμὴην" διὸ. ταύτας μετὰ τὴν ἀντίλημνάι. ἔταξεν" 
εἰχότως δὲ καὶ τὴν ἀντίληψιν «'μδτὰ τὸν ατοχασμὸν χαὶ 

25 τὸν ὅρον, à μὲν γὰρ στοχασμὸς. περὶ ὀὐαίων. "ἔχει . τὴν 
᾿ ζήτησιν, ἀδήλου παντελῶς Ὄντος ταῦ, ἐγκλήμαζος ̂  dv. δὲ 
τῷ ὅρῳ μέρος μὲν. ὁμολοχεῖ, μέρος δὲ ὁ φεύγωμταρνεῖς 
ται ἢ ξήτησις δὲ περὶ, τῆς ἐδεξεηξος. τοῦ: χροχάνντος 

Aariv* ἐν δὲ ταῖς ἀντιλήψεσι.. καὶ. ἀντιϑεκεκρῖα τάλαρον 

το αὶ ὁμολογούμενον TO "QX/MA ἡ "δὲ διαφορᾶι τῆς. gami- 
——— '" F M uy qQ LM Y 

' 4 Ald. δεόμενον. 88 AM, ai ὅτι. 5 1, υἱολιανόςξ. 

4 Ald, τὰς ἀντιϑεχὰ τις: ΕΣ eo oR enn ΟΥ̓ 
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ἀντιλήψεως πρὸς τὰς. ἀντιϑενιρκιὰρ, ὅτε ἐν μὲν τῇ àvn- 
“λήψει. ὁμολογῶν ὃ, "ρεύγων φὴν πρᾶξιν οὐκ. ἀδίκημα av- 
τὴν ὁμαλογεῖ, ἀλλ᾽ tog - adire: 'προβαλλομένην ὑ ὑπὸ τοῦ 
“πατηγόρου,, τῷ ἀνευϑύνῳ ποῦ πρᾳζϑέντος. διισχυρίξεται 
«καὶ τὴν ébowdion προβαλλεξαρ" ἐν δὲ τῇ. ἀκτιϑέσει ὑπεύ- δ 

ϑυνον ὁμολογῶν à πεπῥαγμένον koi αὑτὸς ὃ πρενόμενος. 
καὶ ἄχρι. τοὐεουλσυντρέων" τῷ λαξηγόρφ᾽ , ἀπό τινὸς τῶν 

“περὶ. τὸ πράχμα;, δηλονόξι 'τῆς περιστάσεως, τὴν ἀπολο- 
γίαν πορίζεται καὶ ᾿ἀπειῴϑησι, διὸ καὶ ἀντιθετικαὶ ἐχλή.- 
ϑησαν" ἐν ap^ ταῖς ἀνκιϑετιχοιῖς οὔτε ἀρνησίς ἐστο παν. $0 
aes, ὥσπερ. ἐν. στηχασμῷ γ' οὔτε, & ἀμφισβήτησις , ὥσπερ 
ἐν ὃ de ὅρῳ, οὔτε περὶ μέλλοπεύφξινος y. ὥς ἐν πραγματιχῇ, 

ἀνεύϑυναν εἶναι λέγει τὸ’ προβαλλόμενον 0 φεύγων, 

dom ἐν ἀντοληψει". ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ. "μὲν TOL πδποιηχένωνι 
"ὡς ἀδίχημα,. ἀντιείϑησι δέ τε πρὸς ἀπολοχίαν τοῦ ἀδική- 15 
“ματος ὅλως ᾿δὲ ἐν. μὲν τῇ. ἀντιλήψει, ὅπερ ὃ φεύγων ἐς 

ἀνεύθυνον, προτείνεται, τοῦτο δ᾽ κατήγορος ἐκ τῆς Χερυ- 
ιστάσεως ἀνεὐθυνὸν ἀποφαίνειν πειρᾶται" Gora 7 μὲν ἀν- 
mue τὸ ἀνεύϑυνον ὑπεύδυνον ἐκ. τῆς ̓  περιστάσδως 

ἔχει; οἱ δὲιἀνειϑετικαὶ τὸ ὑσεύϑυνον ἀγεύϑυνον σχεδὸν’ 20 
ἐκ τῆς περιστάσεως ἔχουσιν" ἰστέον. δὲ, ὅτι αἱ avriOs-- 
«ιχαὶ οὔδὲν ἀλλήλων διαρρέρουσι τῇ ἢ φύσει τὴς διαιρέσεως" ^ 

"roi γὰρ αὐτοῖς τέμνοντας κεραλαίοις ** πλὴν, τοῦ ὅμω- 
“γύμου αὐτῇ τῇ. στάσεν τοῦτο γὰρ ἐν ἑκάστῃ προηγεῖται" 

-ἐν μὲν: τῇ ἀντιστάσει μετὰ τὴν" τῆς noofloAng- διάνοιαν 25 
ὸ ἀντισταζεχὺν,, ἐν δὲ t ἀντεγαλήματι τὰ ἀντεγαλημα- 
rixov, ἐν δὲ τῇ μεταστασεί τὸ. μεταστατιχὸὼν,, ἐν δὲ «τῇ 
συγγνώμῃ τὸ συγγνωμονικόν" ἔχουσι δὲ αἱ μὲν τῶν ἀν- 

τιϑετιχῶν τὸ ἑχούσιον,, αἱ dà ἱπὸ τἀκούσιὸν - ἀντίστασις 

μὲν καὶ ἀντέγκλημα ἑχούσιον, μετάστασις δὲ xal συγ- 972 . 

γνώμη τὸ ἀκχούσιον" ῥητέον δὲ περὶ ᾿ἑχάστης 'λοιπὸν τὸ 

ἴδιον" Κοινῇ μὲν οὖν. ἁπασῶν τῶν ἀντιϑεξικῶν ἴδιον ta- ἡ 

ρὰ τὰς ἄλλας στάσεις τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα καὶ A τέλειον 
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«οὶ ὑπεύϑυνον καὶ φανερόν' τὸ δὲ ἑχάστης -ἴδιον Óww- 

θητέον" ἢ γὰρ eG αὐτὸν ὁ φεύγων τῷ πραχϑὲν ἀναδέ- 
gerat ὁμολογῶν ἀδίχημα, ἀντιτίϑησι δὲ, τῷ ἀδικήματι 
νδῦερχέτημα ἐξ αὐτοῦ ᾿γεμόμεμον τοῦ ἀδιιήματος, xoi ποι- 

ὅ εἴ ἀντίατασεν" τὸ γὰρ δὐέργότηρμιὰ αὐτῷ ἀπολογίᾳ. yiva- 
ται, φαακοντὶ μὴ ἐπὶ wexQ, ἀλλ᾽ ἐπὶ 'συρψέροντε π8- 
'“ποιηχέναι. τὸ πραχϑιᾶι" διεὶς ἕτερον 'μεϑέστησιν, " ὅπερ 
«διχῆ διαιᾳεῖται, ἢ γὰρ νεὶς αὐτὸν ιε«ὺγπαϑόντα μεθίστη- 
σιν Xol ποιεῖ: ἀντέγχληβια,, 7 δὲρ 'ἕτδρον". τοῦτο δὲ. πάλιν 

(40. διωιρρῦται" 9 γάρ. εἰς ὑπεύϑυνον τε “δυμάμενρν᾽ .Jevéa Ou 
πρᾶγμα ἢ nec 'σωπὸν μεϑίστησιν, 1 ἢ tig ἀνεύθυνον" ἐὰν 
“μὲν οὖν εἰς ὑπεύϑυγον. ἡμεραστήσῃ, ποτεῖ᾽ μοτάστασιν, 

᾿ἀὰν δὲ εἷς ἀνεύθυνον, τὴν συγγνώμην" τινὲς Od ἄλλην 5 
ἀκριβεστέραν λέγουσι διαφορὰν. μδταστασεωςι καὶ συγγνώ- 

15 μης,ἣν καὶ αὐτὸςὸ τεχνίαὸς ὕστερον ἐπισημαίνοταε' ἄτοπον 
δὲ προλαμβάνειν αὐτοῦ καὶ τὸν χἀιρὸν, χαἀὶ. τὴν ὑπόσχε- 
σεν" ζητητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν, εἴγε τὸ ἀντέγχλημα 
-εἰρ τὸν πεπονϑότα ἀναφέρει, ἑχούσιον λέγομεν δ. ἐν τούτῳ 

ες (τὸ σραχϑέν" πρὸς δὲ tauro φαμὲμ, ὅτε οὐ λέγει. αἴτιον 
(AO εἶναι «ταῦ ἀδικήματος, ἀλλὰ «Riv TÜP πεπονϑύεα τοῦ 

“πάϑαυς" &AÀo δὲ ἐστιν ἄξιον. εἶναε τοῦ πάϑους φάσχειν, 
“καὶ ἄλλο αἴτιον. εἶναι τοῦ ᾿ἀδικήματας " πρεπόνταις δὲ ὦ 
«τεχνικὸς: ἁἀσφάσας συνήγαγε. τὰρ ἀντιϑετικὰς» xab κοινῷ 
'περὶ αὑτῶν λόγον. ἀποδίδωσι, TON ἄλλων. ἰδίᾳ περὶ éxet- 

A στῆς διαλαβὼν" ἑνὸς yap; ὄντος οἴμαι κοιραλαίδυ τοῦ πά- 

θαλλάττοντος,, τοῦ ἑκάστης ἰδίου τῆς στάσεως, περίέρχον 

τὸ Mni nep isaorag : τὰ. αὐτὰ κεφάλαιᾳ: — 

ἈΝ 1 à TL N ' * ^s b 

- Αἱ ἀντιϑετωμὶ λιαιροῦνναι προβολῇ. ᾿ 

Μ αρκελλίνου. H προβολὴ, πρότασίς - ἐστε τοῦ 
80 ἐγχλημᾳατος" αὐξητικῶς δὲ ὡς ἐν διηγήσει προαχϑήσε- 

MG. 

$ Aid. ἄλλης ἀκρ. λέγωσι. ᾿ 6 Ald. λέγωμεν... 
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ew * μεμσερημέναις μέντοι ταῖς νἀξήσεσει γρηστέον ἐν 
τῇ προβολῇ , τὴν δὲ τελδιοτέραν αὔξησιν φυλωχτέον τοῖς 

ἀπ᾽: ἀρχῆς 'ἄχρὲ τέλους, καὶ ποῖς. οἰκείοες τόποις τῆς στά- 
080g" εἴτε ἀντίστασίς. doctr», aite μετάστασις, ete dvt- 

ἐγκλημα, εἴτε φυχγγώμη" γίνεται δὲ ἢ αὔξησις: τῇ προ- δ 
βολῇ͵ x, τῶν τῆς περιστάσεως μορίων: ΝΞ 2 

[| us MOL. 

ON » ἔστιν; ὅτε: καὶ τοῖς ποίας τῷ ὅρῳ μέχρι τοῦ, πρός τι. 
EI 

Σύριαν σῦν Τὰ bita. τῷ ὅρῳ συλλογισμός 
ἐστιν, ὃς ἐναντίορ ἐστὶ τῷ ὅρῳ" γνώμη. νόμοϑὲτῦυ' εἰς 
ῥητὸν ἐμπίπτει, πηλικότηρ᾽ πρός T. ταῦϊα δὲ τὰ δύο, 10 
φημὶ τὰ προσεχῆ "καὶ αὔξησιν μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ". τῶν γὰρ 
ogni κεφαλαίων ἤτοι τῶν. ἑπομένων τῷ $00. τὰ. pr 

ἀποδειχτιχὰ ἐστιν, ἃ πρὸς͵ λύσιν. τοῦ ὅρον͵ παρραλαμβά- 

νεται, ἕως τῆς γνώμης, πηλικότης δὲ xai πρός τι αὐξη- 

τιχὰ τυγχάνει" μεμαϑήκχαβεν᾽ οὖν, ὅτε ὁριχοῦ παραγρα- 15 

4pixoJ toũ ἐκ «dU my Merrag ἐμπίπτοντος. τὰ ἕξῆς πάᾶν- 
τῴ nepos πρὸ, λύσιν. τούτου. λομβάνεται,, ἜΣ 

^N "à 

Μαρκελλίνου, "09. des nage poesia: Gna- 

aig δὲτ ταῦτα ἐμπίπτει, ἐπειδὴ δῆλόν. ἐστι τὸ πεπραγμένον" 
ἐχεῖ δὲ συνεχῶς ἐμπίπτει, ὅπου “ἀμφίβολον. τὸ πράγμα: : 20 

ὡς εὐπεῖν “γὰρ ἐν τοῖς ἀμφιβόλοις ἐμπίπτει" olg. ἑπομές 
oig δὲ εἶπεν τῷ, ὅρῳ, {μέ Qu. yep. τούτων͵ ἣν επαραγρα- 
φιχοῦ Adiog rerdſerca τὰ EL toig án , ἀρχῆς 
ἀχρὶ tous... | MN 

Me) s 5 9 uta DESEE t. ᾿ "M - 

᾿ ιανοΐᾳ. 0 0c δ εἶν ἢ 5 28 

P vgravov Διάνοιαν | bytevO n λέγει τοῦ φεύγον-. 

τος" TOV yG0. αξηγόρρυ προβολῇ, χρωμένου, 3j. τες. ἔχει 

φάσιν ψιλὴκ, τοῦ, ἀδωρήματος, ιδιαναίᾳ, λύσει. v fmUrVr à 

- Bo. e 0e hA 
1 Ald. προαχϑήδέσϑαι. TEE Ά -ς .-» OY «ἔῃ, ἃ t 

1 
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᾿ἐγκαλούμενρς" on μὴ μόνον σκόπει" τὸ γεγενημένον, ἀλ- 

λὰ καὶ. noiꝙ διανοίᾳ σπεποίηχαΣ εἰ μὲν οὖν λαχούργως 

ἢ wv, τιμωρίας. Gc wrpu* εἰ δ᾽ οὐ. Mud ἢ ἅ- 
χων, ἐπαίνον 3 4j συγγνώμῃς ἄξιος... oo 

4. tx τῇ x ἀντηδέσει, ἢ ἐστιν διμάνυμος" τῇ στάσει αὐτοῦ toU ζητή- 

2/3 ματος , ἀντιστατικῇ τὰ ἀνξεγαλὴματικῇ, ; ἢ μετὰσὶϊατικῇ,... 

ἢ συγγνωμονικῇ. 

Συρία yo ũ. . Οἷὸν ἀλλὰ. int συμᾳέρονγὶ" ente, 
ἢ ὅτι ἄξιος ἣν. παϑεῖν ἢ ὅτι οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὃ πρύτα»- 

40 "IG ;, ἢ ὅτι φόβῳ͵ ἡττήδην, ex da μον 

e Bries Quwolg. . ᾿ τι 

᾿ Συριανοὸῦ, «ἁΑ{ὕτη' χοινή ἐστιν ἀρ φοτέρων τοῦ μὲν 
φεύγοντὸς᾽ ἐπαινοῦντός τὴν διάνοιαν dy οἷς ἐποίησὰ 

τοῦ δὲ κατηγόρου κακύνογτος: * tn 
. € 

E M 

"7 eU 0 Qs χεταλήψε. 00s 
Vost 

τ Συριάνοῦ, Τοῦ Χατηγύρου αὕτη δὲ ἀν γὰρ ἐπαι- 

νέσῃ ὁ φεύγων tà yeyernitvov , ἢ ὡς Zo»ovóp, ij ὡς 
ἄξιον συγγνώμης, ἢ ὡς ἀξίου πααϑεῖν TQU πεπονϑότος͵ 
ἢ ὡς ὡς oy αὐτὸς ποιήσας, τῇ “μεταλήψει χῥήσεται ὃ διώ- 

80 χων" ἐπὶ μὲν ἀντιστασεὼς," ὅτι ἄλλως ἐχρῆν δημοσιεῦ- 
4αι, ἀνεγεὐκεῖν τῷ δήμῳ, “μὴ αὐτεξουσίώς 3 πρᾶξαι" ἐπὶ 

δὲ ἀντεγαλήματοῦ nid Μετριώτερον. ἄγει" ὅτι σωφρο- 
γίξειν; , τὐπτεινῚ ι ἰθρίξειν, ̓ ἀποχηρύττει» *- ἐπὶ δὲ μεταστά- 

σεως, διαμάρτύρασϑαν, ̓ Ἰλέγχέιν * ἐπὶ δὲ ὀυγγνώμης, a 
25 τὸ ἀναγκαῖον, ὅτε χαταψεύσασϑαι ἢ GÀÀo τι ποιῆσὰε 
c ἔχρην, OU τοῦτο. Ne ona 

Xgóq τοῦ esos 
"o Συριανοῦ. Πάλιν ἢ ̓ δύναμιβ τοῦ κεφαϊαίου πρό: 
δηλος ; ὅτι συγχριτιχὴν yes Τὴν &ivoquy xut ὃ 9 μὲν xpo 

1 Ald. xexovvzo;. 23 Ald. &wrstovaioy. MET. 
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γόμενος λέξει, μεῖζον εἶναι τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀδικήμα- 
'τος΄ ὡς ὁ στρατηγὸς ὁ χρινόμενος δημοαίων" λέξει: γὰρ, 
τὸ μεῖζόν ἐστὸν ἡ wix τοῦ ἀδικήματος" ὁ δὲ "κατή- 
γορος τὸ ἐγαννίον, ὅτε μεῖζον τὸ ἀδίκημα τοῦ δὕεργε- 
τήματος" καὶ κοινόν ἐστιν ἀμφοτέρων. τῶν ἀγωνιξομέ- 5 
γων τὸ εφάλαιον" δεύτερον δὲ τὸ πρός τι παραλαμβά- 
γεται" ἀνωτέρω μὲν πρὸς τὸν ὅρον παραλαμβανόμενον 

πρὸς λύσὶν᾽ αἀὕτοῦ" πρὸς αὐτὸ γὰρ γίνεται τὸ πεπρα- 
γμένον ὑπὸ τοῦ διώχοντοὶς μόνου" ἐνταῦϑα δὲ ̓ ἀμψροτέ- 
gov ἐστὶ τὸ κεφάλαιον" ᾿ἑχατερὸς ᾿ γὰρ ὃ μὲν τὴν. iow 10 
μείζονα" δειάνδεε. ὁ 0 λατήγορὸξ, ᾿ὸ δὲ φεύγων τὴν εὐεῤγε- 
σίαν, ὅτ᾽ ἂν ἀντιστατιχὸν ἢ τὸ ζήτημα" ἂν δὲ ἄντε" 
χληματιχὸν, ὁ μὲν τὴν. τιμωρίαν τοῦ. ἀδικήματος, ὁ δὲ 
τὸ ἁμάρτημα ὑπεραίρειν quoe, * καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ὁμοίωῤ, . "EN AME 15 

LI 

e J CT ἈΝ ἣ 

^ 

. P ΠΕ LI 

Uus des Ὄρφι βεαῖῳ, ἜΝ 
X veia οὔ. Καὶ τοῦτο χοινὸν ἄμφοῖν" ? ἱστέον 

δὲ, ὅτι τὸ κεφάλαιον, τοῦτο ἀεὶ τῷ πρύς τι ἀχολουῦϑ εἴ" 
xal ἐμπίπτοντος μὲν τοῦ πρὸς τι τοῦ δευτέρον ἐμπί- 
πτει χαὶ αὐτὸ" ᾿ἐκλείποντος δὲ συνεχλείπει" ἐχλείπει ? δὲ 30 

τὸ πρός τε ἐφ᾽ dy οὐκ ἔστιν εὐεργεσία τὸ πραχϑέν" ᾿ 

βίαιος δὲ εἴρηται ὅρος, ὅτι ἐν τούτῳ ἑκάτερος τῶν ἄγω-. 
»ιξομένων βιάξεται" 0 uiv δεῖξαι, ὅτι οὐδ᾽ ὅλως βλάβη 
γέγονεν, ὃ δὲ, ὅτι οὐδόλως * ὠφέλεια τις συνέβη, ἐς 

ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ ὃ μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτε εἰ τῶν νι- 28 
χώντων 5. ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὰ ὕντα᾽ xol πρόσλαβεῖν τι 
τῶν πολεμίων, ἡμεῖς δὲ τὴν οὔσαν ἀσφάλειαν ὁ anwáé- 
ὅαμεν, πῶς οὐχ ἡττήϑημεν τὰ τῶν νγενικημένων᾽ πα- 

ὀόντες" οὕτω δὲ ὃ φεύγων βιάσεταν λέγων; ὅτε εἰ χώ- 

1 Ald. φύσει. 3 Ald. ἀμφεῖν. | 5 Ald. ἐλείπει, δὲ τῷ 

πρός τι, 4 οὐδόλως ὠφέλειά τις τ -- διώκων ἐρεῖ, ὅτε Ald. 
om. δ Ald. νικόντωγ. 6 Ald. ἀσφάλειν- 
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λυμα. τὼν. πολεμίων τὸ τεῖχος, τοῦτο. δὲ χαϑαιβεϑὲν τὴν 
yin. ἐπἠίηαεν, οὐχοῦν QU χφϑεἴλον, ἀλλ᾽ ἀνέστησα τοῖς 
ἔργοις τὸ τεῖχος" ἀλλὰ διατί μὴ ἐν ἀρχῇ οὕτως ἰσχυρὸν 
ὃν τίϑεταις ὅτι ἀπίδανον ἦν μήπω συμφέρον δειχϑὲν 

5 διὰ τῶμ, ἄλλων χεφαλαίων.. 

4 c 

Θέσει. 

ΟΣ υριανοῦ. Μετὰ τοῦτο. ἡ ϑέσις ἀχολομϑεῖ πρὸς 
τὴν. μετάληψιν, λέγαντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι δεῖ τὸν 

; στρατηγὸν ἢ τὸν ὅντινᾳ δήποτε ᾧ ) δύναται τρόπῳ τὴν 
* 840 εὐεργεσίαν ἐπιδείχνυσϑαι" δύναμιν. δὲ ἔχει καὶ d ϑέσις, 

τὸ χκαϑολιχῶς ἐπιχειρεῖν. uL 

Ἕτέρᾳ μεταλήψει. 

Z υριανοῦ. Τοῦ φεύγοντος τῇ ϑέσει χρωμένου ὄ 
xaT),7000g: τῇ δευτέρῳ χρήσεται μεταϑέσει τὸν τρόπον 

45 τῆς πράξεως αἰτιωμεμος᾽ ἐπὶ μὲν γὰρ τῇ “πρώτῃ τὴν 

πρᾶξιν αὐτῆς μέμφεται, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ, τὸν τρόπον 

τῆς πράξεως" λέξει γὰρ,.- ὅτι ἔδει σὲ μετὰ γνώμης τοῦ 
δήμον χαϑελεῖν τὸ τεῖχος, οὐδὲ τοῦτο ἀεὶ ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ. μὲν τῶν δημόσίων᾽ ἐμπίπτει , &à δὲ τῶν ἰδιωτιχῶν 

20 οὔ" ore μὴ αὐτοχράτωρ e ὁ Graios, μὴτε πόῤῥω 
τῆς πατρίδος τὰ πῤάγματα" δὲ γὰρ ἀναμένεϊ τοῖς πολί- 

274 ταις. μηνύσαι, ἀπολεῖται τὰ πράγματα τῇ μελλήσει. 

. ᾿Αντιλήψει, 2 

“Συριανοῦ. Tlgosiney ἡμῖν, ὅτι ταῦτα τὰ xega- 
25 Àeia ἔχεται ἄλληλων, ἀντίληψις καὶ μετάληψις, χαὶ ἔμ- 

παὰμν" ἀλλὰ πὼς ἀντίλιμψις δύναται ἐν ἀντιϑετικαῖς ἐμ- 

πεσεῖν ; πῶς γὰρ ἐρεῖ ὃ ὑπεύϑυνος, ὅτι. ἐξῆν Lo ἀλλά 
φαμεν, ὅτι τότε ἐμπίπτει, ὃ τε τὸ πρόσωπον τὴν ἐξου- 

σίαν αὐχεῖ" σὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ πράγματος γίνεται, ἀλλ᾽ 

30 ἀπὸ τοῦ προσώπου" οἷον ὅτι ἐξῆν μοι πατρὶ ὄντι καὶ 
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χυρίῳ τῆς φύσεως πράττειν * ὃ βούλομαι, καὶ. στρατηγῷ 
τὸ τεῖχος χαϑελεῖν * χαὶ πρεσβευτῇ πράττειν ὃ 9d. 

Horn xai γνώμῃ. 

Συριανοῦ. -H ποιότης καὶ ἡ γνώμη ἐχ πολλὼν 
πρόδηλον. mE TN | b 

"H προβολὴ φανερὰ ἀπὸ τῶν. συμβεβηκό των. 

“Σωπάτρου. H — ἔφαμεν πολλάκις ὅτι 
ἀφήγησίς ἐστι ψιλὴ τῶν πραγμάτων, x&v ὁ τεχνικὸς μὴ 

βούληται" ? βούλεται yap. οὗτος ἀφήγησιν. εἶναι μετὰ 
αὐξήσεως. ταύτην, πλὴν" tO ὡς ὁ τεχνικὸς βούλεται, 10 
εἴϑ᾽ ὡς ἡμεῖς" κεφάλαιόν. ἐστὶν πρῶτον͵ * διήγησιν ἔχου- 
σα τῶν πεπραγμένων μετὰ μετρίας αὐξήσεως ἐκ τῶν τῆς 

περιστάσεως. μορίων προαγομένης , τοῦ TE προσώπου φη- 

pl xoi τοῦ πράγματος xoi τῶν λοιπῶν" τὴν γὰρ τελείαν τ 
αὔξησί». χαὶ πλείστην ἐργασίαν τοῖς οἰκείοις φυλάξομεν 15 

χεφαλαίοις " ὡς ἤδη καὶ ἐν ἀντιλήψει δεδηλωται" ἄλλοι 

δὲ ἕτερόν φασι τὴν προβολὴν, 0 καὶ κεφάλαιον εἶναι 

συγχωροῦσιν, ἄλλο δὲ τὴν διήγησιν , ἣν οὐδὲ τοῖς χερα- 

λαίοις ἀξιοῦσι καταριϑμεῖν, ἀλλὰ πρὸ τῶν χεφαλαίων h 

τὴν τοῦ πράγματος ὑπόϑεσιν περιέχουσαν" οὐδὲν δὲ guo. 20 

χωλύει διήγησιν εἶναι τὸ μέρος τῆς ὑποϑέσεως μετὰ, αὖ- 

ξήσεως᾽ καὶ οὐ παρὰ τοῖτο, ἐπειδὴ αὔξησιν. ἔχει, ἀναι-᾿ 

ροῦμεν αὑτὸ εἶναι διήγησιν" εἰ γὰρ αὑτὰ ἔχει" τὰ yeyt- — 

γημένα καὶ τῶν πεπραγμένων τὴν ἀφήγησιν, ᾿ πὼς Aé- “ 

γομεν αὐτὸ xeg ἄλαιον εἶναι; αὕτη δὲ οὐδὲ ἀεί φησιν 25 

ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε. ἐχλείπεε ἁπλοῦ τοῦ πεπραγμέ- 

yov ὄντος". εἰ μὲν οὖν ἐμπίπτει διήγησις, ὥσπερ xai 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον εὑρεδήσεται, χοησόμεϑα τῷ κεφαλαίῳ 
τῇ προβολῆ, ἐν προτάσει μόνον κατακλείοντες αὐτὴν, , 

4 Ald. πράττε. — 2 καϑελεῖν Ald. om. s AM, βούλεται. 
4 πρῶτον διήγησιν --- το — αὐξήσεως Ald, om.. 

Tog 
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xci ὅσον. πον μετρίως Td: ̓ αὐξητικῶν ἐφαπτόμενον τό- 
πων". καὶ. ἐὰν ἐμπέπτῃ νεὐϑέως τὸ δριχὰν, ἐπὶ τὰ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἐλευσόμεϑα,. dp olg τὴν ἐργασίαν 

τῶν τόπων πᾶσαν παρεξόμεθα", ἐὰν δὲ μὴ ἐμπίπτῃ διῇ» 

5 γησις, “ἀντὶ διηγήσεως αὐξητιχῆς μεμετρημένως τῇ προ- 

"βολῇ χρησόμεϑα, ὡς δέδειχταε" τίς δὲ ἡ προβολὴ σχο- 

πήσομεν ἐπὶ παραδείγματος". πολισρχουμέκης πόλεως 
στρατηγὸς κατέσκαψε τὸ. τεῖχος" γέχη yéyovev, ἐξελϑόν- 

των καὶ μαχεσαμένων, ἀρίνεταε ὃ στρατηγὸς δημοσίων" 
40 οὐχοῦν 7 ̓προβολή᾽ ὅτι μέγα ηδίκησας “ατασκάψας τὸ 

τεῖχος" χαὶ πάλιν ἐπὶ παραδείγματος ἑτέρου" συνεχῶς 

ἡττωμένων τινῶν ἐν ταῖς ναυμαχίαις καὶ ἐπὶ "τοὺς λιμέ- 

yag χαταζρευγόντων, ἔχωσε τοὺς λιμένας ὃ στρατηγὸς ; 
χαὶ νίχης γενομένης δημοσίων χρίνεται" ἡ προβολὴ ὁμοίως" 

45 ἠδίκησας τὴν πόλιν. χώσας τοὺς λιμένας καὶ ἀποφράξαρ" 

,OUtv οὐδεὶς εἰρπλευσεῖται τῶν ἐμπόρων χαὶ τὰ ἐπιτή- 
δεια κομιζόντων" καὶ ἐφ᾽ ἑτέρου παραδείγματος" νόμος 
τὸν ἀχειροτόνητον un στρατηγεῖν" στρατηγῷ συμπαρε- 

τάττετο ὁ παῖς" πεσόντος τοῦ στρατηγοῦ ἐπὲ παρατά- 

30 ξεως, ὁ παῖς. ἀντιλάβόμενος, τὴς στρατηγίας ἐνίκησεν " 
ἐπανελθὼν *oivera. παραβάσεως νόμου. ἢ προβολή" 
ἔβλαψας τὰς πόλεις τὸν συνέχοντα ταύτας νόμον ἀτιεμά- 

σας" αὐϑαίρετος τὴν στρατηγίαν, 5 ἀλλ᾽ οὐχὶ κρίσει τοῦ 

| νόμου καὶ τοῦ. δήμου παραλαβών. 4nó τῶν συμβε- 
45 βηκότων. "Aneo ἡ ὕλη ἔχει τοῦ πλάσματος. 

Μαρκελλίνου. “Σημειωτέον, ὅτι ἐὰν μὲν ἐμπίπτῃ 

διήγησις, εὐθὺς μετὰ τὴν διήγησιν χρησόμεϑα τῷ κεφα- 
λαίω, τῇ προβολῇ, ἐν προτάσεσιν, δὲ δὲ μὴ ἐμπίπτει, 

εὐδὺς ἐπὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐλευσόμεϑα" ἐφ᾽ 
su οἷς τὴν ἐργασίαν πᾶσαν τῶν τόπων παρεξόμεθα μετὰ 

ἀγῶνος" παραδείγματα δὲ ϑέντες ἐξετάσωμεν ὁ τοῦ χε-. 

"o E mE φα- 

δ Ald. στρατηγείαν. ᾿ 6 Ald. ἐξετάσομεν: 
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φαλαίου τούτου τῆς προβολῆς τὴν δύναμεν καὶ τὴν χρῆ- 275 

σιν" ἔστω μὲν οὖν ἀντιστάσεως παράδειγμα ὃ στρατη- 
γὸς O0 ἐμπρήσας τὰς ναῦς, ἐπειδὴ οἱ στρατιῶξαι xaté» 
φυγον εἰς αὑτὰς, xal νίχης γενομένης χρινόμενας δημο- 

σίων. ἢ προβολὴ τοίνυν" μεγάλα ἡδίκησας τὸν δῆμον, 5 
ἐμπρήσας τὸ ναυτικόν. εἶτα ὑποδιαίρεσις ἐχ διαφορᾶς" 
πολλοὶ xol μέρους τριηρῶν ἀπολωλότος ὑπεύϑυνοι δό- 
ἕξαντες εἶναι δίχην ὑπέσχον' νῦν δὲ τὸ ναυτικὸν ἅπαν 
διέφϑαρται" δύνασαι δὲ xol ἄλλως μεταχειρίσασϑαι 7 
τὴν προβολὴν δι᾽ αὐξήσεως τοὺς νόμους ϑείς" ἐᾶν rig 10 
ὑφέληται κώπην ἢ σχεῦος ἀπὸ τῶν νεωρίων, ϑανάτῳ 

καὶ ἀειφυγίᾳ χαὶ 9 δημεύσει ξημιοῖ τοῦτον " ὁ δὲ στρα- 

τηγὸς τὰς τριήρεις αὐτὰς ἐμπρήσας ; ὑφ᾽ ὧν ὁ δῆμοφ, 
ἐσώϑη πολλάχις ἐκ τῶν μεγίστων χινδύνων, οὐδὲν ἀδι- 

κεῖν φήσει" δύνασαι δὲ καὶ ἄλλως εἰπεῖν" οἱ μὲν GÀ- 45 

λοι στρατηγοὶ ναῦς Tjyov αἰχμαλώτους ἐς τοὺς ἡμετέ- 
ὕους λιμένας, 0 δὲ "νῦν χρινόμενος στρατηγὸς xol τὸ 

ὑπάρχον τῇ πόλει ναυτικὸν ἀπολώλεχεν, ᾧπερ ἰσχύομεν 
ἀεὶ καὶ σωζόμεϑα, καὶ μετὰ τῆς ἡδίστης ἡμῖν ἐλευϑε- 

ρίας πολιτευύμεϑα" οὕτω μὲν ἡ προβολὴ ἐπὶ ἀντιστά- 20 
σεως" ἐπὶ δὲ ἀντεγχλήματος 'ϑέντες τὸ παράδειγμα λέ- 
ξομεν᾽ ἔστω τοίνυν τοῦτο᾽ 'ἀριστεὺς πορνεύοντᾳ τὸν υἱὸν 
ἀπέχτεινε xol φεύγει φόνου" οὐχοῦν ἡ προβολή" τὸ u&- 
γιστόν GOL πέπραχται, τῶν ἀνηκέστων χαχῶν" αὐτόχειῤ 
ἐγένου xal ταῦτα τοῦ παιδὸς , οὐδὲ τῆς φύσεως φεισά- 35 

μενος" ἀϑέμιτον καὶ μέχρε λόγου μνησϑῆναι ? τὸ Ópo- 
σϑέν᾽ σοι xaxóv'* ἐξεταστέον δὲ καὶ ἐπὶ μεταστάσεως καὶ 

συγγνώμης τὴν προβολὴν" ἐπὶ γὰρ πασῶν τῶν ἀντιϑε- 

τιχῶν ταῦτα ἐστι΄ χεφάλαια ᾿χαὲ pia διαίρεσις" ἔστω δὲ 

μεταστάσεως παράδειγμα τοῦτο" νόμος τὸν πρεσβευτὴν 36 

λαβόντα παρὰ τοῖ ταμίου τὰ ἐφόδια ἄχρι τῶν τριάχον- 

7 Ald. μεταχειρήσ. ^ 8 καὶ Ald, om, 9 Ald. μεμνησϑῆναιε 

Rhetor. 1V. 
- 
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τα ἡμερῶν ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν, πρεσβευτής τις 

μὴ λαβὼν τὰ ἐφόδια οὐχ ἐξῆλϑε καὶ κρίνεται δημοσίων. 

ἡ προβολή" ἠδίκησας τὴν πόλιν τὸν νόμον παραβὰς καὶ 

παρασχὼν χαιρὸν τοῖς πολεμίοις χαϑ' ἡμῶν to? μὴ 

5 πρεσβεῦσαι περὶ ὧν ἠπειγόμεϑα. ““εκτέον ἤδη καὶ περὶ 

συγγνώμης. ὑποκεισϑὼ παράδειγμα τοῦτο" ῥήτωρ αἰχμα-' 

λωτος γενόμενος ἡναγχασϑη τῶν τεϑνηκότων πολεμίων 

εἰπεῖν ἐπιτάφιον", ἐπανελϑὼν κρίνεταε. ἡ προβολή" δει- 

vá σοι τετόλμηται καὶ ϑανάτου οὐχ ἥττονος τιμωρίας 

40 ἄξια, τοὺς “" ἡμετέρους ἐχϑροὺς ἐπαινέσαντι καὶ κολα- 
2 , * «t Ind 4 - - 

χεύσαντι πολεμίους τοῦς ὅλῃ τῇ πόλει δυσμενεῖς. 

Τῷ δὲ δρικῷ ὅτε ἐμπίπτει ὁμοίως χρησόμεϑα, καϑάπερ καὶ ἐν 

ἀντιλήψει προείρηται, ᾿ 

Συριανοῦ. Θαυμάσειεν ἄν τις, εἰ ὅλως ἐμσίπτειν 

45 δυνήσεται, πῶς χρήσεται ὃ φεύγων τούτῳ τῷ χεφα- 

λαίῳ, ὁμολογῶν * καὶ αὐτὸς τέλειον, πρὸς δὲ καὶ ὑπεύ- 

ϑυνον τὸ πεπραγμένον" «τότε γὰρ ὅρῷ δῆλον ὅτι χρη- 

σόμεϑα, OT ἂν ἢ ἀτελοῦς ὄντος TOU πεπραγμένου τὴν 

ἰδιότητα ζητῶμεν, ? ἢ͵ πάλιν τελείου ὄντος τῷ ἀνευϑύνῳ 

40 ἰσχυριξώμεϑα καὶ λέγωμεν ἐφ᾽ ἑχατέροις εἶναι τὰς του- 

΄ 

, , “ , , 

αὐτας γραφάς" ἔνϑα δὲ τέλειον καὶ ὑπεύϑυνον, τίνα χώ- 
, bj d Li , 

ραν ἔχει ὁ ὕρος; λέγομεν OUV, ὅτι ἔστιν ὃτε ἐμπίπτει" 
, , L1 3 “4 ' 

xci οὔτε χαϑάπαξ ἐκλείπει, οὔτε μὴν ἀεὶ εὑρισχέται, 

ἀλλὰ σπανίως" τούτου δὲ αἴτιον τῶν πραγμάτων ἡ φύ- 

45 σις καὶ ἡ τῆς ὕλης περίστασις" τότε γὰρ εὑρίόχεται, 
3 

"ray xoi τὸ πραχϑὲν ἀδίχημα μὲν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος 

εἶναι δοχῇ, μὴ σφόδρα δὲ ἡ πράξις διαβέβληται" μηδὲ 

πάνυ βλάπτῃ τὸ γενόμενον, ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ παρα- 

δείγματος. ῥήτωρ ἐξεδόϑη τυράννῳ" ἔπαινον γράψας τῆς 

50 τυραννίδος ἀφείϑη" ᾿ἐπανελϑὼν φεύχρῥει δημᾳσίων" ἐν- 
« .- 

10 Ald. τὸ, scr. τῷ. 41 Ald. τὴν. ^ 4 Ald. δμολογῷ. 

2 Ald. ζητοῦμεν, Scr. ζητῶμεν. — 1. 21. Ald. ὑπεύϑυνόν τινα. 
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ταῦϑα γὰρ ἀδίχημα μὲν εἶναι δοκεῖ καὶ ὑπεύϑυνον τὸ 
πεπραγμένον᾽ οὐδὲν Ó? : προφανῶς ἔβλαψε τὴν πόλιν, ἐν- .’ 
ταῦὔῦϑα τοίνυν καὶ ὅρῳ χρήσασϑαι οὐδὲν χωλύει τὸν φεύ- 
γοντα" δύναται γὰρ λέγειν" ἐπ᾽ ἄλλοις αἱ δημόσιαι —, 
γραφαὶ, ὅταν τείχη τις χαϑέλῃ, ὅταν συμμάχους προ- 5 
δῷ" τούτων yap πάντων τὸ πεπραγμένον φανερὼς xov- 276 ̓ 
φότερον. δοχεῖ δέ τισιν ἀντιληπτικὸν εἶναι τὸ πρόβλημα 
τοῦτο ἄλλοι δέ φασιν τότε ἐμπίπτειν τὸν ὅρον, ὅταν 
μὴ ἀκόλουθον ἢ τὸ ὄνομα 3" τῆς γραφῆς τῷ ἀντεγκλή- 
ματι, ἐὰν γὰρ ἀχόλουϑον ἦ ἢ» οὐχ ἐμπεσεῖται" καὶ ὅταν 10 
διάφορα πράγμρτα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἀνά;ηται ὄνομα" ἐπὶ 
μὲν γὰρ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ χαϑελόντος τὼ τείχη καὶ 
χρινομένου δημοσίων ἐμπεσεῖται" διαφορά τὲ γὰρ πρά- 
γματὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ πίπτει ὄνομα" xol οὐχ ἀκόλουϑον 
τὸ ὄνομα τῷ ἀντεγκλήματι" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστέως τοῦ 15 
τὸν υἱὸν ἑταιβοῦντῷ ἀποκτείναντος ovx ἐμπεσεῖται" ovóà 
γὰρ δύναται ὥσπερ ἐχεὶ λέξειν, ὅτι οὐχ ἔστιν δημόσιον 
ἀδίκημα τὸ τεῖχος καϑελεῖν, ἀλλὰ τὸ ναῦς προδοῦναι, 
τὸ πόλεις, οὕτω κἀνταῦϑα , ὅτι ὀὐκ ἔστι τοῦτο φόνος" 
ὡμολόγηξαι γὰρ, ὅτι ἔστιν" ἄλλοι δέ φασιν, ὅτι σπα- 20 
νίως ἐμπίπτει ἐπὶ τούτων ὁ ὅρος xal ἔν μονῇ τῇ ἄντι- 
στάσει, ἔνϑα ἐχομὲν ἀγαϑὸν καὶ συμφέρον γεγεψημένον" 
xul εἰ ἐμπέσῃ, οὐχ οὕτως αὑτῷ χρησόμεϑα, ὡς ἐν τὴ 
ἀντιλήψει, ἀλλ᾽ ἐν παραγραφιχοῦ τάξει" μὲμφόμενοι 
γὰρ ἐροῦμεν, ὡς ovx ὀφείλει 5 ἐπὶ χατορϑώμασι κρένε: 35' 

σϑαὶ, οὐδὲ μεέτὰ »ίχην ὁ στρατηγὸς δημοσίων ἀδικημα- 

των εὐθύνας ὑπέχειν , δὲ μέρος τι τοῦ τείχους xaré- 
σχαψε" διὰ τὸ ἔχειν τοίνυν ἀγαϑὸν γεγενημένον, χρη- 
σόμεϑα αὑτῷ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ , ὡς εἴρηται. τι- - 
vàg δὲ xol ἴσως ἀκριβέστερον οὕτως ἐπεσημήναντο, * δ0 
ὡς ὁ ὅρος ἐπὶ τῶν ἀντιϑετικῶν, ἂν μὲν ἰδιωτικὸν 7 TÓ 

9 

2* τὸ ὄνομα τῆς yg. — — ἀκόλουθον ἢ Àld.om. 3 Ald. 
ἀφείλει; 4 Ald. ἐπευημήναντος. 

42.. 
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πεπραγμένον, ovx ἐμπίπτει, δημοσίου δὲ ὄντος ἐμπίπτει" 
καὶ ἐπὶ τούτων οὗ πάντων, ἀλλ᾽ ὅτε οὐ σφόδρα τῇ πό- 

λει λυμαίνεται τὸ ἀδίκημα" ὡς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος τοῦ 
αἰχμαλώτου γενομένου xai ἀναγχασϑέντος ἐπιτάφιον τῶν 

5 τετελευτηχύτων εἰπεῖν. 

Zonarpov. Ἰστέον, ὅτι 'ΜΜητρῥοφάνης φησὶν, ὅτ. 
αν ἐχλείπῃ ὁ ὅρος καὶ μὴ ἔχῃ περίστασιν τὸ κεφάλαιον, 

᾿ τότε παραγραφικῶς αὐτῷ χρησόμεϑα, καὶ παραληψόμε- 
ϑα καινότερόν τι εἶδος παραγραφικοῦ ἐν τῇ ἀντιστάσει, 

40 λέγοντες, ὅτι οὗ δεῖ àp οἷς ευἐργετήσας φαίνομαι χρί- 
γεσϑαι" πάνυ δὲ ϑαυμασίως καὶ ἀχριβῶς προσέϑηχξ 
τό" καϑάπερ ἐν ἀντιλή ye χρηστέον τῷ ὅρῳ" ἀντιδια- 
στέλλει γὰρ αὑτὸ πρὸς τὴν ἐν € ὅρῳ yonow^ ἐν μὲν γὰρ 
τῷ ὅρῳ περὶ ἰδιότητος οὔσης τῆς ζητήσεως συνεχτιχώ- 

15 τατον τὸ κεφάλαιόν ἐστιν" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ἅτε τε- 
λείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου παραγραφικχοῦ χώραν ἔχει" 
αὕτη οὖν, φησὶν, ἁρμόσει ἡ χρῆσις κἀν ταῖς ἀντιστα- 

τιχαῖς" οὐ γὰρ τὴν ἰδιότητα ζητοῦντερ τοῦ πεπραγμέ- 
γου τῷ OQuxo, εἰ ἐμπίπτοι, χρησόμεθα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν 

30 δι᾽ αὐτοῦ διαβάλλοντες" ὅτε οὖν ἐχλείπει, ἀπὸ TOU φεύ- 
γοντος μὲν ἐχλείπει, εἰσάγεται δὲ ἀπὸ τοῦ χατηγόρου" 
ἔνϑεν καὶ τινες τῶν τεχνιχῶν ἐνόμισαν μηδὲ ἐκλείπειν 
αὐτὸ παντελῶς, τῷ καὶ ἐκ τοῦ κατηγόρου εἰσαάγεσϑαι" 
ἀλλὰ πῶς εἰσάγεται, μάϑωμεν ἐπὶ παραδείγματος" οἷον 

25 ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ ὃ στρατηγὸς μέρος τι TOU rei- 
χους διέκοψε καὶ ἐπεξαγαγὼν τὸν στρατὸν ἐνέίχησε, καὶ 

κρίνεται δημοσίων" ὁρίσεται τοίνυν ὁ χατήγορος ἐνταῦ- 
ϑα οὕτως, ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι ποτὲ ἠδίχησαν, 

ἔξεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ δημόσιον ἀδίχημα τὸ γεγονός" 
50 τοῦτο δὲ οὐδὲ ἄρνησις δήπουϑέν ἐστιν" ὡμολόγηται γὰρ 

ὅτε δημόσιον" ἡ γὰρ βλάβη τοῦ τείχους τῆς πόλεώς ἐστε 

. χοινή᾽ καὶ ἐπὶ μεταστάσεως πάλιν, οἷον ἐπὶ τοῦ πρεσβευ- 

τοῦ" ὁ ὅρος ὁμοίως, ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δύνανται λέγειν 

4 
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ὡς oU δημόσιον τὸ ἀδίκημα, ἐν τούτῳ δὲ οὐ δυνατόν" 

ὃ τὲ χὰρ πρεσβευτὴς δημόσιον πρόσωπον, ἣ τε χρεία 
δημοσία Óv ἣν ἔξει, Gore ἀπ᾽ ἀμφοῖν, καὶ ἀπὸ τοῦ 
προσώπου καὶ ἀπὸ τῆς χρείας δηλονότι, δημόσιον" τὸ 
γὰρ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γενόμενον," ἀμελούμενον, πᾶσιν ἐστὶ 5 
βλαβερόν ; ὥσπερ κατορϑούμενον πάσῃ τῇ πόλει λυσιτε- 

ek, ὧν γὰρ αἱ ὠφέλειαι κοιναδ, τούτων xol αἱ ἀμέλειαν 
καὶ αἱ ξημίαι καὶ αἱ βλάβαι xowat* καὶ ἐπὶ ἀντεγκχλή- 
ματος πάλιν ξητητέον, πῶς ἐμπίπτϑο ὃ ὅρος" οἷον συν- 

ἐχῶς ἀφισταμένην πόλιν ἐπέμφϑη ὁ χειρωσόμενος ὃ στρα- 10 
τηγόρ'" ἑλών κατέσχαψε χαὶ δημοσίων φεύγει" ὃ τοίνυν 

— 

ὅρος" οὐ δύνῃ λέγειν, ὡς οὐ δημόσιον τὸ γεγο ός" πό- 277 
λις γὰρ ἡ παϑοῦσα, χαὶ χοινῃ 7 πᾶσαν ἔβλαψας τὴν 

πέμψασαν σε πόλιν" ἀπεστέρηχας γὰρ αὑτὴν συμμαχί- 
δος καὶ ὑπηχόου πόλεως" καὶ ἀντὶ τῆς. διορϑώσεως τὸ ὃ 

μηχέτι ἀποστῆναι παντελῶς ἀπολώλεκας, καὶ εἰς τὸ 

χεῖρον ἡμῖμ τὸ πρᾶγμα περιέστησας" ὥστε μηδὲ χεχτῆ- 
σϑαι τοῦ λοιποῦ" ἂρα γὰρ οὐχ ἄμεινον, ἔχειν μὲ, 9 
ἁμαρτανούσης δὲ «πρὸς ὄλίγον ἀνέχεσϑαι, ἢ xata 
ἀποβαλέσϑαι, ** ὥστ᾽ οὐχ ἕξεις εἰπεῖν, ὡς οὐ δημοσίαν 40. 

ἤνεγχε τοῦτο ζημίαν τὴ πόλει, τὸ 1τ΄ πόλεως ὅλης στε- 
Quóqveas οὐχ ἑνὸς γὰρ ἀνδρός ἐστιν ἡ κατασχαφεῖσα 
πόλιρ, ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ" eb τοίνυν T) χτῆσις τοῦ χοινοῦ 
δημοσία, ταὐτὸν τρόπον ἡ στέρησις. ᾿Ἐμπίπτει xav τῇ 
συγγνώμῃ ὁ ὅρος, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" μήτηρ ἀριστέως πε- 
σόντος ἐν τῇ μάχῃ τοῦ υἱοῦ ἐξῆλϑε χοὰς ἐποίσονσα τῷ 
ἀριστεῖ" συνελήφϑη ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ βασανισϑεῖ- 

σα τὰ ἀπόῤῥητα ἐξεῖπεν, ἀνέζευξαν οἱ πολέμιος καὶ δη- 
μοσίων ** φεύγει" ἔστιν τοίνυν ὃ ρας" ovx ἐξόν co, 

5 Ald, ἐξίει. 6. Ald. ἐπέμφη, 7 Ald. xow] πᾶσᾳ ἔβλ. 

τὴν πέμψαντά ge x. — 8 Ald. δέ, 9 μὲν Ald. om. 410 Ald. 

ἀποβάλλεσϑαι. 41 Ald. τῆς. 12 Ald. δημοσίως. 

25 

15 

/ 
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λέγειν, ὡς οὐ δημόσια ἠδίκηκας, προέδωχας γὰρ τὴν σίό- 
λιν" ἄλλως τὸ μήτὴρ ἀριστέως οὖσα" προδοσία 3 δὲ καὲ 

ἐχφορὰ τῶν ἀποῤῥήτων χοινὸν xci οὐ ** xaJ ἑνὸς 
ἀδίκημα" ὅσον γὰρ ἐπὶ σοὶ τὴν πόλεν ἀπολώλεχας, προ- 

5 δοῦσα τὰ ἀποῤῥητα" εἰ δὲ ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι, τῆς 

τύχης τὸ ἔργον: σὺ δὲ ὅσον ἧκεν εἰς τὸ σὸν μέρος διέ- 
φϑειρας αὐτήν" εἷλον γὰρ ἄν αὐτὴν οἱ πολέμιοι, μα- 
ϑόντες τὰ ἀπόῤῥητα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρχεν ἔτε τὸ σῶζον, 
πλὴν ἐκ, παραδόξου ϑεοί" ἡμῶν δὲ οὐδεμία τίς ἐστε πα- 

... 4ρ0ρασχευή καὶ τέχνη, τὰ ἰσχυρὰ τῆς πόλεως καὶ οἷς *5 ἐσω- 

ξόμεϑα τῶν πολεμίων ἀχηκοότων" οὕτω μὲν οὖν ἀπὸ 

τοῦ κατιγόρου" ἀπὸ γὰρ τοῦ φεύγοντος ἐπὶ τῶν τοιού- 
των παντάπασιν ἐχλείπει, ὡς d εἴρηται. 

Kol μετὰ τὴν αὔξησιν δηλαδὴ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐσεὶν. 

45 Συριανοῦ. Τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους λύσις ἐστὶ 

τῆς διανοίας, ἅ προβάλλεται ὁ χατήγορος φάσχων, ὅτι 

φανερῶν τῶν ἀδικημάτων ὄντων, ἄτοπον ἐξετάζειν τὴν 

γνώμην. 
“Σωπάτρου. ᾿Δναγκαίως μετὰ τὴν πηλιχότητα xoi 

40 τὸ πρός τε, τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους" αὔξων γὰρ ὁ 
κατήγορος τὸ πραχϑὲν δῆλον ὅτι ϑήσει αὐτὰ καὶ τοῖς 
παραχολουϑοῦσε τόποις χρήσεται" πρραχολουϑ εἴ δὲ τοῖς 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ὡς ἤδη προείρηται, τὰ περιστα- 

τικὰ καλούμενα, &q ὧν αὔξοντες τὰς ἀφορμὰς ληψό- 
25 μεϑα" εἰ δὲ μὴ ἐιιπίπτοι τὸ ὁριχὸν, εὐθέως μετὰ τὴν 

προβολὴν συνάψομεν τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρὶ τέλους" ἐν μὲν 
τῇ προβολῇ ὥσπερ προτάσεις τιϑέντες, ἐνταῦϑα δὲ τὰς 
χατασχευὰς συνάπτοντες, οὐκέτι διηγηματικῶς, ἀλλ᾽ εἰς 

ἕχαστον ἐπιχειροῦντες οἷον ἐπὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου, ὃς ἐμ- 

45 Ald. προδοσίᾳ δὲ καὶ ἐκφορᾷ. 14 οὐ Ald. om. 15 Ald.e 
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βαλὼν εἰς τὴν ᾿Δττιχὴν λοιμῷ τῶν ᾿ϑηναίων χαμνόν- 
των, πρὸ τοῦ δηῃῶσαι τὴν γῆν ἀνεχώρησεν" ἐχϑέμενοι 

γὰρ ἐν τῷ τῆς προβολῆς τόπῳ, ὅτι ἀϑροισϑέντος τοῦ 

στρατοῦ χαὶ τῶν συμμάχων ἁπάγτων συναχϑέντων ὃ 

καὶ κινηϑέντων γενόμενος ἐν αὐτῇ τῇ .Δττικῇ ἄπρακτος 5 
ἀνεχώρεις, εὐθὺς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐπαξομεὲν 
ἀπὸ τῶν τόπων τῆς περιστάσεως ἐπιχειροῦντες" χρόνον 
μὲν, ὅτι τότε ἀνεχώρεις, ἡνίκα καιρὸς ἦν μάλιστα ἐπι’᾿ 
ϑέσϑαι ᾿4΄ϑηναίοις" πράγματος δὲ, xol ix ταῦ ῥᾷστου 

ἐνὴν περιγενέσϑαι 2 τρῦ πολέμου ἔχ τὸ τῆς νόσου καὶ 
τῶν xard τὸν πάλεμον πονουμένων᾽ νῦν δὲ παρέσχεν αὖ- 

τοῖς σωτηρίας χαιρὸν καὶ τοῦ avoue ἀναλαβόντας éav- 

τοὺς ἐκ τοῦ ἴσου τὸν ἀγῶνα πρὸς ἡμᾶς καταστήσασϑαι. , 

10 

⸗ «t - - 4 - . 
*'[oréoy δὲ, ὃτι ἐν ταῖς ἀντιϑετιχαῖς xol ταῖς ἄλλαις 

στάσεσι, πλὴν στοχασμοῦ, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
. ἐστὶν αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, περὶ ὧν ἡ; χρίσις καὶ ἡ κα- 

τηγορία" ἐν δὲ v τῷ στοχασμῷ τὰ σημεῖα ταῦ καὶ ἐγχλήμα- 

τὸς ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

Μαρκελλίνου. Elnousv, ὅτε οὐκ ἀεὶ τὸ ὄριστι- 
κὸν ipninrei, κατὰ xal ὁ τεχνικὸς ἐπεσημήνατο. ἀμέλει 20 — 
dy τῷ ἀριστεῖ τῷ πορνεύαντα τὸν υἱὸν ἀποχτείναντι καὶ 
φόνου κρινομένῳ οὐχ ἐμπέπτωκεν * ὡς ἐπὶ. τὸ πλεῖστον 

γὰρ éxeil ἐμπίπτει. ὅπου δημοσίων φεύγει τίς" ὁ δὲ 
ἀριστεὺς φόνου φεύγει οὐ δημοσίων" οὐχοῦν ἐπειδὴ οὐχ 278 

ἐμπίπτει ἐν ταύτῳ ὁ ὅρος, μετὰ τὴν προβολὴν τὰ ἀπ᾿ 5 
ἀρχῆς ἄχρε τέλους χατασχευάσεις" ἔστι δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ἄχρε τέλους ἐνταῦϑα οὔχ ὡς iv στοχασμῷ τὰ σημεῖα 
τοῦ ἐγκλήματας, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὸ ἔγχλημα μετὰ χατασκευῆς 
καὶ πίστεως" οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ προβολῇ ἐν διηγήσει Χαὶ 
προτάσεως τάξει" αὕτη γὰρ διαφορὰ προβολῆς καὶ τῶν 30 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ προτείνεις 

1 Ald. συγεχϑέντων. — 2$ Ald. παραγενέσϑαι, scr. my. 

[ὦ 
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μόνον καὶ ἐν τάξει διηγήσεως mQocytip τὸ ἔγχλημα, ἐν 
δὲ roig ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ κατασχευῆς καὶ mi- 
στεως xol παραδειγμάτων καὶ. ὅσα ἕπεται τῷ ἀγῶνε" 
ἀπὸ τούτων γὰρ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἡ πᾶσα συ- 

δ γίσταται ξήτησις" ὕλη γάρ ἐστι τῆς χρίσεως τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
χῆς ἄχρε τέλους" αὐτὰ γάρ ἐστι τὰ πράγματα καὶ ἐγ- 
χλήματα, ἀφ᾽ ὧν ἡ πᾶσα συνίσταται, ὅπερ εἴπομεν, 
ζήτησις" καὶ ἐν αὐτοῖς αὔξεις λοιπὸν xol ἐξαίρεις τὸ δ" 
τούμενον, 

10 Πρὸς ἃ τῇ διανοίᾳ ὁ φεύγων χρήσεται" παράδειγμα δὲ Fore 
πόδε" ἀριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει “ 
τὸ μὲν οὖν δριστικὸν οὐκ ἐμπέπτωκε' μετὰ δὲ τὴν προβολὴν ϑήσει 

ὃ κατήγορος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ' “ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωκε τὸ 

ὁριστικόν᾽ πρὸς & ὃ φεύγων τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἀξιῶν μὴ τὸ γε- 
45 γονὸς μόνον ἐξετάζειν, dÀÀà καὶ μεϑ᾽ ἧς γνώμης. πρῶτον μὲν, 

- ὅτε οὐ δύσνους ὧν οὐδὲ ἐπιβουλεύων τῷ παιδί" ἔπειτα, ὅτε ἄκων 
μὲν, ἀναγκαίως δέ, 

1 | 

Μαρκελλίνου. 'H διάνοια ix τῶν ἐγχωμιαστικῶν 
γίνεται". ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ 9: βούλησις * διὰ τῶν 

30 ἐγχωμιαςτικῶν κατασχενάξεται, οὕτω κἀνταῦϑα T διά- 
ψοια ἀπὰ τῶν ἐγκωμιαστικῶν τὴν κατασχευὴν ἔχει, κῶν 
μὲν ὡρισμένον ἢ τὸ πρόσωπον, ἀπὸ πάντων εὑρήσεις 

τῶν ἐγνωμιαστιχῶν, πατρίδος καὶ γένουρ χαὶ τῶν ἑξῆς" 

εἰ δὲ μὴ εἴη χύριον, ἀπὸ τοῦ πράγματος τοῦ πεπρα- 
45 γμένου" οἷον ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ χαϑελόντος τὸ τεῖ- 

og ἀπὸ τοῦ νικῆσαι κατασχευάσεις τὴν διάνοιαν, ὅτι 

οὐ φαύλῃ διανοίᾳ ἔπραξεν, ὡς ἔδειξεν ἡ γνώμη, utO" ἧς 
γνώμηρ" καϑολιχὴ δὲ παράδοσις αὕτη, τὰς διαβεβλη- 

μένας τῶν πράξεων τῇ διανοίᾳ τοῦ πράξαντος συ 

80 σαι, λέγοντας, ὅτι μὴ ψιλὸν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ — 

^ τὸ γεγονὸς, ἀλλὰ xoà usó" ἧς γνώμης ὃ ὃ πράξας, πέ- 

1, Ald. ἄλησις. 
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πραχεν" 1 ὅτε ov δύσνους ἂν οὐδὲ ἐπιβουλεύων καὶ 
ἑξῆς. 

Ξωπάτρου. Ἢ διάνοια τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ἐν 
7 ἀξιώσειε μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον σχοπεῖν, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν γνώμην ἐξετάζειν, μεϑ᾽ ἧς πέπραχεν" ὅτι οὐχ 5 
ἐπιβουλεύων, οὐ βλάψαι ϑέλων, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κατέφυγον 
εἰς τριήρεις οἱ στρατιῶται τὴν παράταξιν χαὶ τὴν μά- 
χὴν καταλιπόντερ" ἐξ οὗ συνέβαινε, τὰ μὲν ἡμετέρα ἀσϑε- 
γῶς ἔχειν καὶ ἀδόξωρ, τὰ δὲ τῶν πολεμίων ἰσχυρὰ καὶ 
ἔνδοξα, ἐπικρατούντων οὐ διὰ τὴν σφεξέραν ἀρετὴν, 40 

ἀλλὰ διὰ “τὴν ἡμετέραν χαχίαν" ἡμεῖς γὰρ αὑτοὺρ εἰς 
γίχην προετρέπομεν ἐξιστάμενοι τοῦ ἀγῶνορ καὶ τὴν 
ἐρήμην αὑτῶν παρέχοντες νίκην" καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλή,- 
ματος ἡ διάνοια πάλιν τοιαύτη" ἐρεῖ ὃ πατὴρ , μὴ σχό- 

πει μόνον τὸν φάνον, , ἀλλὰ xol ue" ἧς ἀπέκτεινα γνώ- 15 

μῆς, ὅτι οὗ μισῶ τὸν υἱόν" οὐδεὶς yag ὃν ἐποίησεν αὖ- 

τὸς ἀποστρέφεται" φιλεῖν δὲ μᾶλλον ἡ φύσις xaravayxa- 
ζει" ἀλλὰ τῆς ἀδοξίας ἕνεχα τοῦ παιδὸς καὶ αἰσχύνης 

ἐν σωφροσύνῃ ϑέλων εἶναι τὸν ποωῖδα καὶ ἀπηλλάχϑαι- 
τῆς ἐπηρτημένης eiayvyng. . 20 

Συριανοῦ. Καϑολικὸν ἡμῖν τοῦτα παραδέδοται. 
᾿ϑεώρημα, ὅτι τὰς διαβεβλημένας πράξεὶς διὰ τῆς τοῦ 
πεποιηχότος διανοίας συστήσομεν καὶ ταὐναντίον τὰς 

χρηστὰς τῶν πράξεων εἰ διαβάλλειν ἐϑέλομεν, διὰ τῆς 
αὐτῆς αὐϑίς διανοίας δυνησόμεϑα, ἀντιτάτταντες αὐτὴν 25 
τῇ πράξει, καὶ ἀξιαῦντερ τὴν γνώμην ζητεῖν τοῦ πρά- 
Éevrog, ἀλλ᾽ οὐ ψιλῶς ἀφορᾷν πρὸς τὸ πεπραγμένον" 
συστησόμεϑα δὲ τοῦτο ϑετιχῶς λέγοντες, ἅτι πᾶσα πρᾶ- 
ξις ix τῆς προαιρέσεως δοχιμαζεται" οἷαν ὡς ἐπὶ τοῦ 

τρισαριστέωρ τοῦ τὸν παῖδα ἀποχτείναντος" ἐπειδὴ γὰρ je 

2 Ald. πέπραχϑεν. 
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279 οὗτος ἀποχέκλειται " πάσης ἀπολογίας, φόνος γὰρ παι- 
δὸς τὸ πραχϑὲν, ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν διάνοιαν χαταφεύ- 

ξεται. τίς οὖν ἡ τῆς διανοίας ἐργασία, αὐτὸς ἡμῖν ὃ 
τεχνικὸς δεδηλωχεν" πρῶτον μὲν γὰρ ἀξιώσει, φησὶ, μὴ 

8 τὸ πεπραγμένον ψιλῶς ἐξετάζειν, ἀλλὰ καὶ μεϑ᾽ ἧς πέ- 
πραγϑ γνώμης" ἔπειτα δὲ λύει πόῤῥωθεν τὰς αἰτίας, 

ἃς ἂν εἰχότως τις ὑποπτεύσειεν" OTL οὐ δύσνους ὧν 
τῷ παιδὴ τοῦτο πεποίηκεν, οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι πάλιν βου- 
λόμενος, οὐδ᾽ ἀπαιδίᾳ συνέχεσθαι σπουδάζων ἄσμενος 

40 vy» ἐπὶ πέρας ἤγαγον τὸ βούλημα" οὐ μὴν' οὐδὲ ἄλλῳς 
ἐπεβούλευον τῷ παιδὶ, ἀνόητον γάρ. χρῇ δὲ τοῦτο πα- 

ρατηρεῖν, ὅτι ἐν τῷ ἀναιρεῖν τὰς αἰτίας ἐμφαντικώτές 
Qoig τοῖς ὑνόμασι mgoonxst γρῆσϑαι, ἃ λεχϑέντα οἷα 

. τῇ ἐστι χινῆσαι πρὸς τὸ μὴ ἑχόντα ὑποληφϑῆναι πε- 
15 ποιηχέναι τὸ πραχϑέν" κἀκεῖνο δὲ γρὴ ὁμοίως παρα- 

| φυλάττεσϑαι, ἵνα μὴ αἱ αἰτίαι, ἃς πρααναιρεῖν ἐπιχει- 
ροῦμεν, ἀπίϑανοι δοχῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα πρὸς τὸ προχεί- 
μενον ἁρμόξωσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖδα ἀποχτείναντος" 
τὸ γὰρ δύσνουν εἶναι τὸν πατέρα τῷ παιδὶ φύσει κεκώ- 

30 λυται" πάλιμ τὸ ἀπαλλαγῆναι βούλεσθαι πῶς QUx ἀτυ- 

πον; ( γὰρ παιδοτροφίαις δαπανηϑείς καὶ παιδοποιη- 
σάμενος οὐκ ἂν μετὰ τοὺς μόχἥους ἀπαλλαγῆναι βού- 
λοιτα τοῦ παιδός" οὐκ ἀποχρήσει᾽ δὲ τῷ φεύγοντι πρὸς 
ἀπολογίαν δηλονότι μόνην ἐχβάλλειν τὰς ὑπαπτευαμέ- 

45 vag αἰτίας, ἀλλ᾽ ἀνάγκη καὶ τὴν ἀληϑὴ αἰτίαν, 0p ἣν 

πέπρακται τὸ πεπραγμένον, προστιϑέναι" εὔπορα γὰρ 

ἔσται τῷ φεύγοντι τὰ τῆς ἀπαλογίαρ, ὅταν πάσας προ- 
ἀνελὼν τὰς αἰτίας τὰς ἀπιϑάνους χαὶ ψευδεῖς τὴν ἀληϑὴῆ 

ἀντεισάξῃ" οἷον εἰ λέγοι, ὅτε oU διὰ τόδε πεφάνευχα, 

30 ἀλλὰ διὰ τόδε" διόπερ ἀληθῶς meqOvsvxe* τὸ μὲν γὰρ 
ὑπεξαίρεσις ἄλλων τυγχάνει" οὔπω δὲ ἡ αἰτία ἀληϑὴς 

τῆς πράξεως, τὸ δὲ ϑήσει ὡς ἀληϑὴ καὶ οἰκείαν τῆς 

$ Ald. ἀποκέκληται. 4 Ald. οἴεται. 
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πράξεως αἰτίαν". τοῦτο δὲ διὰ τῆς ἀντιϑέσεως δηλώσει 
χαὶ κατασχευάσει" ἀνφυϑήσει ! γὰρ τῇ γνώμῃ τὴν πρῶ- 

ἕξιν, 9 ὅϑεν ἡ γενικὴ στάσις ἀντίϑεσις εἴρηται. Παρα- 
ληπτέον δὲ τὴν διάνοιαν κατὰ | τρόπους ὀχτώ" πρῶτον 

μὲν γὰρ διηγηματιχῶς τὴν γνώμην ἐχϑήσομεν" οἷον δ 
ὅτι βουλευομένῳ μοι, ὡς ἂν περιγενώμεϑα τῶν ἐχϑρῶν, 
τουτὶ μόνον ἄριστον πρὸς νίχην ἐφαίνετο βούλευμα" 
“δεύτερον δὲ τοὺς δικαστὰς ini τὴν διάνοιαν πῤοσάξε- 

ται, ὅτι χαὶ ἡμᾶς ἄξιον ἐνθυμηϑῆναι τὸν τότε καιρὸν 
καὶ ἰδεῖν, ὡς ovx ὁνὴν ἄλλως νικᾷν" τρίτον Ἴ ἀνελεῖν 10 

δεῖ τὰς αἰτίας" τέταρτον πιστώσασϑαε δεῖ τὴν διάνοιαν 
ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, ὅτι οὐχ ἂν στρατη- 
γὸς ὧν xal παρὰ τῆς πόλεως τιμηϑ εὶς κατεφρόνουν τῆς 
γίχης πέμπτος τρύπος ὁ ἀπὸ τῆς χρίσεως ToU δήμου" 
ὅτι καὶ ὑμεῖς οὐκ ἄλλην περὶ ἐμοῦ γνώμην ἔχοντες στρα- 15 - 

τηγὸν ἐχειροτονήσατε᾽ ἕκτος, ἀπὸ τῶν οἰχείων παραδει- 
γμάτων, εἰ ἔχει τινὰ δι’ ἑαυτοῦ διεξιέναι xeAat οἷον ἡ 
χρημάτων εἰσφορὰς, πολέμων ὃ γνίχας, αὐθϑαιρέτους ? 
κινδύνους" ἕβδομον ἀπὰ τοῦ ἐναντίου κατὰ τὴν πιϑα- 

νὴν ἀπολογίαν ἐπιχειρήσεμ, ὅτι εἰ ἐβουλόμην τινὰ προ- 30 
ἐσϑαι τῆς πόλεως, ἣν τις "αἱ ἄλλος τρόπος ἐπιβουλῆς; 

δι᾿ οὗ λαϑεῖν ἠδυνάμην" εἶτα ἐν. τούτῳ δεῖ xol παρα- 

δείγμασιν οἰκείοις γρήσασϑαι καὶ ἀλλοτρίοις: ὅτι ὁ δεῖνα 

xoi ὁ δεῖνα λεληϑότως xal ov φανερῶς ἐπεβούλευσαν 

τῇ πόλει" εἰ δὲ τις ζητοίη, πῶς τὸν ἀπὸ τῶν παραδει- 25 

γμάτων τοῦτον τὰν τρόπον, ὄγδοον ἔταξεν, ὥσπερ ἕχτον 
τρόπον εἶπεν τὸν ἀπὸ τῶν ἰδίων παραδειγμάτων, ἐροῦ- 

μεν, ὡς ἐχεῖνα ul» κχεχωρισμέψα τοῦ ἑαυτῶψ τρόπου 

ἰδίας ἔτυχε τάξεως" ἡ γὰρ τῶν δικαστῶν xgicig ἄλλα τι 

χαϑέατηχε παρὰ τὰ κατωρϑωμέγνα ἴ ἡμῖν" ταῦτα δὲ τὰ 30 

ἀπὸ τοῦ ἐναντίου τρόπου συμπλέχεται εἰκότως" τὸ γὰρ 

5 Ald. ἀντιϑέσε. 6 Ald. πράξιονν 7 τρίτον Ald. om. 

8 Ald. πολέμω. 9 Ald. ἀϑαιρέτους. 40 Ald. κατορϑώμεγα, 

' 
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ἐναντίον ἀφ᾽ ὧν οὐχ ἐπράξαμεν λαμβάνεται * ἔτι δὲ xol 

τὰ παραδείγματα ὁμοίως οὐχ ἀφ᾽ ὧν ἡμεῖς ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 
ὧν ἄλλοι πεποιήκασι λαμβάνεται" ὄγδοος τρόπος κατὰ 
τὸ ἀναγχαῖον ὅτι οὐδὲ ἐνὴν ἀλλὼς νιχᾷν, εἰ μὴ οὕτω" 

' διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ πρώτου" ὅτε ἐν μὲν -τῷ πρώτῳ ** 
980 χαλὸν ἐφαίνετο, ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἀναγκαῖον" ἀναγχαῖον 

δέ ἐστιν, οὗ ἑχτὸς οὐδὲν δυνάμεϑα" ὥσπερ δὲ xol imi 

τοῦ ἀντεγχλήματος ἐξητάσαμεν τὴν διάνοιαν, οὕτω καὶ 
inl ἀντιστάσεως " ὑποχείσϑω παράδειγμα τοῦτο" ἐν A- 

10 μῷ καὶ πολιορχίᾳ συμβουλεύων ὁ σερατηγὸς ἐξιέναι καὶ 
μάχεσϑαι ovx ιἰἔπεισε' διέχοψε λαϑὼν μέρος τοῦ τείχους " 
xal νενιχήχασι μὲν ἐξελθόντες, δημοσίων δ᾽ 0 στρατη- 
γὸς ὕστερον φεύγει" οὐχοῦν xai ἡ διάνοια μετὰ τοῦ 
τρόπου καὶ τῆς αἰτίας ἐξετασϑήσεται" καὶ εἰσάξομεν xa- 

45 τὰ συνδρομὴν, διαιροῦντες δίχα" ἐρεῖ τοίνυν, δὲ μὲν ἐπε- 
βὺδρλεύων τῇ πόλει καὶ κακὸν ἐργάσασϑαι βουλόμενός 
τὸ τὸ τεῖχος διεῖλον, ἢ ὅπερ ἂν ὑπόϑεσις διδῷ, εἰχά- 
τως χρίνομαι" εἰ δὲ τῆς πολιορχίας ἀπαλλάξαι, xol τοῦ 
κρατῆσαι τῶν πολεμίων, oU χρίσεως οὐδὲ μέμψεως "τὰ 

30xar ἐμὲ ὄξια, ἀλλὰ τοῦ τιμᾶσϑαι καὶ δωρεᾶς vvyya- 
νειν" εἰ μὲν γὰρ χαϑ'᾽ ἑαυτὸ τὸ πραχϑὲν ἐξετάξειν τις 
βούλοιτο, οἷον ὅτι τὸ διελεῖν τὸ τεῖχος δεινὸν, χαιρὸν 
ιὧν τοῦτο διαβάλλειν. ἔχοι" εἰ δὲ xoi τὴν γνώμην, us 
ἧς χαὶ τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν σχοπήσειδ, τίς ἂν εὗροι μείζω 

$5 ταύτης εὐεργεσίαν; χἀγταῦϑα δὲ πάλιν τὰς αἰτίας τὰς 
παρακειμένας ἀναιρήσομεν καὶ προλύσομεον τὴν δευτέραν 
διάνοιαν, ἣν ὃ χατήγορος ἐξετάσει, ὅτι οὐ διὰ προδο- 
σίαν ἢ δι᾿ ἐπιβουλὴν οὐδὲ τὸ βούλεσθαι χαρίζεσϑαι τοῖς 
πολεμίοις τὸ τεῖχος διέχοψα, ἀλλ᾽ εὐνοίᾳ Tjj πρὸς ὑμᾶς" 

80 ἐρεῖ δὲ τις, ἀλλ᾽ οὐ πάντως τοῦτο πιϑανὸν, πολλοὶ γὰρ 
πολλάχις στρατηγοὶ προδεδωχασε" τί οὖν ἐπὶ τούτῳ 11 

ποιήσομεν; τῇ ἄλλῃ ἐργασίᾳ κατασχευάσομεν TO πιϑα- 
———— —⸗ 

11 Ald. πρῶτον, 42 Ald. τοῦτο. e 
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óÓv''maptÓscouev γὰρ ποιότητα τινα TQ στρατηγῷ ἀπὸ 
τῆς νίχης καὶ τοῦ κατορϑώματος, ἀναπλασαντεὴ προσ- 

00V ποιότητα τοῦτο γὰρ αὐτὸς ἡμῖν ὃ τεχνικὸς ἐν 
προοιμίοις τῆς τέχνης παραδέδωχε τὸ ϑεώρημα, ὡς, 1? 
ἐὰν ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπορῶμεν, ** ix τῶν ὑποκειμένων 5 

πράξεων ποιότητα τοῖς προσώποις ἀναπλάσασθϑαι yg. 
περιϑήσομεν τοίνυν χἀανταῦϑα τῷ στρατηγῷ γενναίου 

τινὸς καὶ φιλοπόλιδος. ἀνδρὸς ποιότητα καὶ δόξης ἐρα- 

στοῦ λέγοντες, OUX εἰκὸς τὸν φιλόπολιν καὶ δόξης ἐρα- 

στὴν προδότην ἐθέλειν ἀντὶ νικηφόρου 5 κληϑῆναι 10 
xol εἰς ἀγεννὲς 16 οὕτω σχῆμα xol ταπεινὸν κατελϑ eiy* 

ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ὑποχείριον ποιῆσαι. 

Ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωκε τὸ δριστιχόν. 17 1νω- ἢ 
στέον τοῦτο, ὅτι ὅταν μὴ ἐμπέσῃ τὸ ὁριστικὸν, οὐ γὰρ 

. δύναται ὁρίσασϑαι ὡς οὐχ ἔστι τοῦτο ἀδίκημα, τῷ 16 

παραγραφικῷ χρήσεται , Καὶ μάλιστα ὅταν ἔχωμεν EU- 

ἐργέτημα. 

Εἶτα ἡ ἢ ἀντίϑεσις ἐνταῦϑα ἀντεγκληματικὴ ἐμπέπτωκεν , ὅτι ἄξιος 
ἢ» " καὶ τόπον ἐρεῖ κατὰ πόρνου" ἐν πάσῃ γὰρ ἀντιϑέσεν ἄντεγ- 

κληματικῇ ἀντίϑεσις τοπικὴ γίνεται. 20 

Μαρκελλίνου. ᾿Δντίϑεσιν λέγει τὸ ἀντιϑετιχὸν, 
ὥσπερ iv στοχασμῷ ἀντίληψιν xci μετάληψιν ἐχαλεσὲ 
τὸ ἀντιληπτιχὸν xol μεταληπτικόν" γενιχῶς δὲ εἶπεν ἢ 

ἀντίϑεσις, τουτέστι τὸ ἀντιϑετιχὸν, ἐπειδὴ γένος ἡ ἂν- 
τίϑεσες τῶν τεσσάρων στασεων" δὐρίσκεταν δὲ τὸ ἂν" 328 

τιϑετιχὸν πρὸς τὴν στάσιν, ἐὰν ἀντίστασις 7 ; evnera- 

τιχόν" ἐὰν ἀντέγκλημα , ἀντεγχληματικόν" ἐὰν μετά- 

erac, μεταστατικχόν" ἐὰν συγγνώμη, συγγνωμονικόν᾽ 

ἐὰν μὲν γὰρ ὁμϑλογῇ ἢ μὲν πεποιηχέναι Ὁ κατηγορεῖται" 

45 ὡς Ald. om. 44 Ald. ἀποῤῥῶμεν. 45 Ald. ἄντιγι- 

κηφόρου. 46 Ald. àys»»veio, — 17 Par. τῷ δριστικῷ. - 

' — 4 Ald. ὁμολογεῖ, 
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λέγῃ δὲ ἐπὶ συμφέροντι πεποίηχέναὶ xol ἀντιτιϑῇ τῷ ἀδι-- 
κήματι ἐὐεργέτημα , ἀντιστατικὴ γίνεται ἀντίϑεσις" ay- 

τίστασις ἄρα καὶ ἡ GrGOiQ' ἐὰν δὲ ὁμολογῇ μὲν πε-- 
ποιηχέναι, ἀντεγκαλῇ δὲ τῷ παϑόνει ὡς ἀξίῳ παϑεῖν, 

p ἀντεγκληματίκὴ ἡ ἀντίϑεσις, ἀντέγχλημαὰ ἡ στάσις" ἐὰν 
δὲ μεϑίστησει τὴν αἰτίαν εἰς ἕτερον, μεταστατιχὴ ἡ 
ἀντίϑεσις, μεταστάσις ἡ στάσις" ὡσαύτως ἐὰν συγγνω- 
μονικὴ ἡ ἀντίϑεσιρ, συγγνώμη ἡ στάσις. Χρὴ δὲ περὶ 

τοῦτο τὸ μέρος γινόμενον τὸν μελετῶντα τἄττειν τὸ 
40 χυριώτατον καὶ συνεχτικώτατον, καὶ κατ᾽ αὐτὸ τὴν πᾶ- 

σαν ἐργασίαν ποιεῖσθαι" πλειόνων γὰρ ἕνίοτε ἐν ἑνὶ ξηΞ 

τήματι ἐμπιπτόντων, ὡς αὐτὸς ὃ τεχνικὸς ἐδήλωσεν, 
ἀναγχαίως δεῖ τῆς παρατηρήσεως, μή ποτε σφαλέντες 
τὴν ἁρμόττουσαν ἀγνοήσωιεν στάσιν. Καὶ τόπον 

“δ ἐρεῖ κατὰ πόρνου. “Σημειωτέον ἐντεῦϑεν, ὅτε xal 
981 τοῖς ἐπιλόγοις μεταξὺ τῶν ἀγώνων χρώμεϑα: ᾿καταφορῷᾷ 

δὲ τοῦ κατηγόρου χρωμένου διὰ τῶν en ἀρχῆς ἄχρι τέ- 
λους οἷον ὅτι υἱὸν πεφόνευχας τὴν φύσιν ἠγνοηχὼς, τῇ, 
τοῦ γένους λυμηνάμενος διαδοχῇ, τοὺς νόμους! παρὰ 

40 φαῦλον 3 ϑέμενος, ἀγριώτεῤος ϑηρίου γενόμενος ,0 φεύ- 
γων μετὰ τὴν διάνοιαν τῷ ἀντέγκλήματι χρήσεται, ὅτε 

ἄξιος ἦν, καὶ προαναιρήσει τὰς τοῦ διώκοντος μεταλή- 
ψεις" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι παρήνουν παύσασθαι καὶ οὐχ ἔπει- 
ϑον" xai ἐπὶ τῆς μεταστάσεως, ὅτι ἀπῃτοὺν καὶ οὗ παρ- 

25 εἶχεν 0 ταμίας, ἐγκειμένου μου σφόδρα" καὶ ἐπὶ τῆς συγ- 
γνώμης ὁμοίως χρησόμεϑα αὔξοντες τὰ τοῦ χειμῶνος 

δεινώς ἐπὶ τῶν δέχα στρατηγῶνι 

Σωπάτρου. Τὸ παράδειγμᾶ οὐ πάνυ ἀχριβῶς ὃ 
τεχνιχὸς τέϑειχεν" ἀντίστασις γὰρ πρώτη τῶν ἀντιϑετι- 

κῶν, καὶ δέον ἀντιστατιχὸν ϑεῖναι, ἀντεγκληματιχὸν 

τέϑειχεν, ἔσωρ ὅτι ὑποδείγματος χάριν, ἢ ὅτι ἐπεὶ xou- . 
-- τ —— —ÀÀ 

2 Ald. παραφαῦλο». 
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vóg ὁ περὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν λόγος, ovx ἐμέλησεν αὐτῷ 
ἀχριβείας" ἐμπέπτωχε τοίνυν ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι, 
ᾧ παρέϑετο ὃ τεχνιχὸς, στάσις καὶ ἀντεγκληματιχή" 
ϑαῤῥεῖ γὰρ ὁ πατὴρ καὶ ἀντεγκαλεῖ τῷ παιδὶ τὸν τρό- 
πον" χαὶ τὰ περὶ τὴν ὥραν ἡμαρτημένα προφέρων, καὶ δ 
διὰ τούτων ἄξιον ὧν πέπονθεν ἀποφαίνων" πῶς οὖν 
τοῦτο ἐργάσεται; τόπον ἐρεῖ, φησὶ, κατὰ πόρνου, ewxy- 

καίως, ἵνα γὰρ μὴ ψιλῶς εἴπῃ, ὅτι ἄξιος ἣν, καϑόλου 
ποιήσεται τὸν λόγον κατὰ JTOQVOV, ὡς μοιχοῦ, ὡς ἂν- 
δροφόνου" τῷ γὰρ καϑόλου ἐπιχειρήματι βεβαιώσεται 10 
τὸ ἔγκλημα" ἐπειδὴ γὰρ ὡμολύγηται τὸ ἀδίκημα, τουτ- 
ἔστιν ὁ φόνος, ἰσχυροτέρας τινος Q ἀριστεὺς δεῖται τῆς 
λύσεως" τοιγαροῦν ἀπὸ τοὺ εἰδικωτέρου τοῦ κατὰ τὸν 
παῖδα ἐπὶ τὸ χοινότερον ἀναδραμεῖται καὶ κατὰ πόρνου 
τόπον ἐργάσεται, ἅμα μὲν πλείονα τὴν ἀπολογίαν éav- 15 
TQ λατασχευάξων, ἅμα δὲ τὸ βαρὺ ϑεραπεύων' ἀνήρη- 

ταὶ γὰρ τὸ φορτικὸν τῆς καταδρομῆς τῷ μὴ κατὰ τοῦ 

ἑαυτοῦ παιδὸς, ἀλλὰ χαϑάπαξ τῷ κατὰ πόρνου τὸν ἀρι- 
στέα διαλέγεσθαι" καὶ μὴ νομίσῃς ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ 
προβλήματος τοῦτο γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἀντεγκχλή- 20 
ματι ἡ ἀντίϑεσις τοπικὴ γίνεταί’ ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ 
παιδὸς τοῦ ἀναιρεϑέντος, ἀπὸ τῆς ἡλικίας , τοῦ τρόπου 
τῆς πορνείας, τοῦ καιροῦ, τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἀσελγαίνων 
ἡλίσκετο, τὰ τῆς χαταδρομῆς περαιψόμενος ἐπὶ " τὸ χου- 
νότερον ἀνατρέχει, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ TOU χα- 25 
τασχάψαντος τὴν ἀποστᾶσαν πόλιν μετὰ τὸ avteyxa- 
λέσαει τοὺς νεωτερισμοὺς, τὸχ χίνδυνον τὸν παρὰ τῶν 

ἄλλων συμμάχων, ὅτι κἀκείνους εἰς ἀπόστασιν τῷ πρά- 

γματι παρεχάλουν, καὶ ὅτι τότε ἀπέστησαν, ὅτε ὁ πό- 

λεμος ἤχμαζεν, ἡνίχα πᾶσα σωτηρία καὶ καταφυγὴ ol 30 
σύμμαχοι, εὐθὺς τὸν 4 χατὰ τῶν στασιαζόντων TÜTQY 
ἐπεξελεύσεται" πῶς γὰρ ἂν ἑτέρως σωϑείη τοῦ κατηγό- 

3 Ald. καὶ ἐπί. 4 Ald. τό. 
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gov τὸ πάϑος κινοῦντος τὸ ἐπὶ τῇ χαξασχαφῇ, καὶ 

διαβάλλοντος τὴν πράξινι πᾶσι δὲ ἐπεξελευτέον τοῖς τόποις 
toU χοινοῦ τόπου, καὶ τελείᾳ 5 χρηστέον τῇ καταφορᾷ" 
ἐπὶ γὰρ τῆς ἀντεγχληματικῆς στάσεως ὁ χοινὸς τόπος 

δ καὶ μεταξὺ τῶν χεφαλαίων ἐμσιίπτει xol μετὰ τὰ κε- 
φάλαια, καὶ πρὸ τῆς τῶν ἐπιλόγων οἰχείαρ τάξεως" 
ink δὲ τῶν ἄλλων στάσεων μετὰ τὴν τῶν κεφαλαίων 
ἐργασίαν καὶ τὰς τῶν ζητουμένων ἀποδείξεις τὴν εἰσ.- 
αγωγὴν τῶν ἐπιλόγων ἀπὸ τῆς καταφορᾶς τοῦ τόπον 

40 ποιησόμεϑα καὶ τὴν χώραν τῆς τάξεως ταύτην ἀποδώ- 
“ duy. Χρησόμεϑα ovv αὐτῷ iy τοῖς μεγάλοις ἐγκλή- 

μασιν, ἤτοι ὅταν πάλιν περὶ μείζονος ἢ ἐλάττονος τι» 
μήματος ὃ λόγος ἥ, ἐργασόμεϑα τὸν τόπον κατασκχευά- 
ἕοντες ὁ τῆς μείζονος τιμωρίας ἄξιον 7 ὄντα τὸν χρι- 

15 νόμενον᾽ ἢ πάλιν ὅτ᾽ ἂν ὁρῶμεν τοὺς δικάζοντας κατα- 
'χαρίσασϑαι τῷ ὑπευϑύνῳ βουλομένους, σφοδρὰν ποιη- 
σόμεϑα τὴν χαταφορὰν ἀποχλείοντες αὐτοὺς τῆς χά- 

QiTog, T Og ἂν οἶχτον ὃ φεύγων κενῇ χαὶ τοῦ σώζειν 
ἑαυτὸν ἐπιχειρῇ, παρεξόμεϑα τὸν κοινὸν τόκον ἐχβαλ- 

20 λοντες τὸν ἔλεον παραιτησόμεϑα δὲ τὸ τελέως αὐτὸν 

ἐπεξιέναι, ὅτ᾽ ἂν μιχρὸν ἢ τὸ ἔγκλημα xoi μὴ λίαν δια- 
282 βεβλημένον, ἢ ὅτ᾽ ἂν ἡ τιμωρία ὡρισμένη ὑπάρχῃ ἐκ 

τῶν νόμων, καὶ τοῦ τελέως παροξῦναι τοὺς δικάζοντας 

μὴ καιρὸς ἢ" εἰ δ᾽ ἄρα ποτὲ xol ἐπὶ τῶν τοιούτων 
25 παραλαμβάνειν χαιρὸς εἴη, μόνον ἐφαψόμεϑα, παραι- 

τούμενοι τὸ τέλειον τῆς ἐργασίαρ. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι εἰ 
ἐν τῷ ἀντεγχληματιχῷ κεφαλαίῳ ἐμπίπτει om ἀργῆς 

ἄχρι τέλους, ἃ ὃ φεύγων προβάλλεται, ἐν οἷς ἐμπίπτει 
ὃ χοινὸς τόπος, καὶ Ót αὑτῶν προάαγεται, ἑκατέρωϑεν 

$002, xol ἀπὸ τῶν οἰχείων τοῦ τόπου καὶ ἀπὸ τῶν μο- 
ρίων τοῦ χεφαλαίου χατασχευαζόμενος, καὶ ἐξ ἀμφοῖν 

τὰς 

5 Ald. τελείαν, 6 Ald. κατασκευασϑέντες. — 7 Ald, ἄξιος͵ 

- M 
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τὰς αὐξήσεις λαμβάνων" oix ἀγνοητέον δὲ xol τοῦτο,. 
ὅτι ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς δίχα τέμνεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς 
rm τέλους, καὶ τὰ μέν ἐστι τοῦ χατηγόρου, τὰ δὲ τοῦ 
φεύγοντος, ἐὰν μὲν ἀντίστασις εὑρίσκηται iy τῷ ἀντυ- 

στατικῷ᾽ ἐν δὲ TO ἀντεγκλήματι ἐν αὐτῷ τῷ ἀντεγκλης 5 

ματιχῷ" ὁμαᾳίως ἐν “μεταστάσει, eig τὸ μεταστατικχόν᾽. xol 
ἐν συγγνώμῃ εἰς τὸ συγγνωμονικόν" χατασχευάζξεται TO- 
πιχῶς ἐπὶ τοῦ παιδὸς τοῦ ἀναιρεϑέντος ἀπὸ τῆς ἡλικίασ, 

τοῦ τρόπου τῆς “πορνείας, τοῦ καιροῦ, τοῦ τύκὸν ἐν ᾧ. 
ἡλίσκετο" καὶ ὃ στρατηγὸς ὁμοίως ὃ κατάσκάψας τὴν 10 

᾿ ἀντιστᾶσαν πόλιν, "Loríov δὲ τοῦτο,: ὅτε διαφέρειν ἡ 
στάσις τὸ ἀντέγχλημα τοῦ ἀντεγκληματικοῦ κεφαλαίου 

ὅτι ἐν μὲν τῇ στάσει ἀμφότερα ἔστιν ὁμολογούμενᾳ "τὰ, 
ἐγχλήματα, τό τε ὑπὸ τοῦ χατηγόρου, ὥσπερ ἐπὶ ToU 
πορνεύοντα τὸν παῖδα ἀποχτείναντος" yéyove γὰρ. ὃ qó« 15 

γος, καὶ τὸ δι᾿ ὃ πέπονθεν ὁ παθών" dy δὲ τῷ πείρας. 
λαίῳ τὸ μὲν κατὰ τοῦ φεύγοντος ὁμολογαεῖτοι, ὃ δ᾽ ̓ αὖ- 

τὸς χατὰ τοῦ πεπονθότος προβάλλεται , πάντως ἀμ- 
φιβάλλεται, ἢ κατὰ τὴν ὕπαρξιν, ὡς ἀμφίβολον δὲ yé- 

γονεν, ἢ κατά τι τῶν περιστατιχῶν, ὡς ἀπὸ χρόνου 20. 

παρὰ τῷ Δημοσϑένει" 8 ὅτι παλαιότερα ἦσαν τὰ 'Φω- 
κέων ἀδικήματα τῆς ὑποσχέσεως, Αϊαχίνη, καὶ ov δύνῃ 
λέχειν, ὅτι διὰ τὴν ἁμαρτίαν γέγονε τὰ τῆς ὑποσχέσεως". 
ὁμοίως ̓  καὶ τὸ μεταστατικὸν xà συγγνωμονικιὸν ape: 
βαλλομένας ἔχουσι ràg: αἰτίας. T 281 

?Eori δὲ καὶ ἀντιστατικὸν, ὡς $n τοὺς; ἐδιούτους ob δεῖ iib, 

ἀλλὰ μᾶλλον ἀναιρεῖν, καὶ Vnlg αὐτοῦ πεποίηκε τοῦτο τοῦ παϑόν»- 
τος ὕλως τὸ πᾶσαι ai ἀντιϑετικαὶ ἀλλήλαις. ὡς: ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμ- 

πλέκονται, καὶ οὗ μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ Σ xe) ταῖς ἄλλαις στάσεσιν. | 

Συριανοῦ, ΣΣωπάτρου. Egi, φησὶ, καὶ ἀντιστα- 50 

8 Hoc loco, quem verbotenus non invenio, breviter com- 

prehendit ea, quae dicuntur i in or, dé fals. leg. pag. 164. 865. 

1 Par. ἀλλὰ καὶ στάσεσιν ἄλλαις. - | 
Rhetor. IV. ] E 43 
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τικὸν, οἷον ὅτε χαὶ συνενήνοχδ᾽ δεύτερον. δὲ ἀχολούϑως 
τὸ ἀντιστατιχὸν ἐν τῷ ἀντεγχληματιχῷ τέϑειχεν ὃ τεχνι- 
xOg* ἐχ πρώτης γὰρ αὐτὸ εἰσάγων ἀσϑενέστερος εἰς 
ἀπολογίαν ἐτύγχανεν" οὗ γὰρ προφανές ἔστι τὸ εὐεργέ- 

& qua ἐνταῦϑα, χαϑάπερ ἐν τῇ ἀντιστάσει" ἄλλως τε eb 

προφανὲᾳ ἦν, ἀντιστατιχὺν ἔμελλεν εἶναι τὸ πρόβλημα" 

ἐκεῖ γὰρ καὶ προφανὲς τὸ εὐεργέτημα, ἔτι δὲ καὶ μεῖζον 
τοῦ ἀδικήματος ἢ. οὐδὲν ἔλαττον, ἐν δὲ τούτῳ τῷ ζητή- 
ματι ἀφανὲς. τὸ εὐεργέτημα. , καὶ ἀνατροπὴ μόνον ἐστὶ 

40 xaxoU τὸ ÓOXpV9, ἀντιστατικόν" ἵνα δὲ μὴ ragogO pev, 
δὴ ἑνὸς Ovtoo ToU προβλήματος δύο στάσεων εἴδη ἐμ- 

πίπτει, καϑόλον ἀποφαίνεται τὰς ἀντιϑετιχὰς δι᾿ ἀλλή- 
λων μελετῶσϑαι" καὶ γὰρ ἐν ἀντιστάσει εὕροις ἀντεγ- 
κληματιχὸν συναπεόμενον᾽ ἐνδέχεται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι ὠ- 

$5 φελείας χάριεν» πεποίηκα, ἄλλως τε δὲ αὐτὸς τὴν αἰτίαν 
παρέσχετα᾽ εὕᾳφοις δ᾽ ἂν καὶ ἐν συγγνώμῃ ἀντιστατικὸν 
κειρράζχαιον, οἷόκ μήτηρ ἐξῆλθε χοὰς ἐπισπείσουσα τῷ αὖ- 

τῆς visi' ταύτην- συλλαβόντες οἱ πολέμιοι ἀνέχριναν 
ἀδιοῦντες τὰ ἀπόῤῥητα μαϑεῖν τῆς πόλεως" ἡ δὲ εἶπεν, 

30 ὅτε μεγάλη δύναμίς ἐστε" πρὸς δὲ τοῦτο φοβηϑέντες οὗ 

σολέμιοι ἀνέζευξαν, xoà χρίνδται ὡς ἐξειποῦσα τὰ ἀπὸῤ- 

ῥητα" ἐνταῦϑα συγγνώμης μέν ἐστι τὸ ζήτημα, xoà ἡ 
ἀντίϑεσις δηλονότι συγγνωμηνιχὸν, ἀλλὰ δύναται προσ-- 
σλέξαι καὶ ἀντισεατικόν᾽" Aébs γὰρ, ὅτι καὶ τὴν πόλιν 

4δ:ὠφέλησα πολιορχίας ἀπαλλάξασῳ xol πολέμου" " εὕροις 
δ᾽ ἂν καὶ ἐν ἀντεγχλήματι ἀντιστατικόν. ἐπισχοπεῖν δὲ 
χρὴ ἐν τούτοις πότερον τῷ πεπονϑότι μόνον συνενήνο- 
χεν, ἢ τῇ πόλει τὸ γενόμενον καὶ ἀμφοτέροις, ἵνα τοῖς 

283 ἐμπίπτουσι τῷ λόγῳ χρησώμεϑα. 3 μόνῳ μὲν οὖν τῷ 
δμ πεπονϑότι. συνενηνοχέναι φήσομεν ἐπὲ τοῦ ἀριστέως τοῦ 

τὸν υἱὸν πεπορνευχότα φονεύσαντος" ἴσως δ᾽ ἐρεῖ, ὅτε 
2 

3 Par. πολέμων. ' 8 Ald. χρησόμεθα. 

[i 
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τοὺς ἄλλους σώφρονας semoinxe' μόνῃ δὲ τῇ πόλει, ὡς 
ἐπὶ τοῦ Ἀλέωνος τοῦ συμβουλεύσαντος ἡβηδὸν διαφϑεῖ. 
ga. Μιτυληναίους, * ὁμοῦ δὲ xol τῇ πόλει καὶ τῷ ms- . 
πονϑότο" ἐπὶ δὲ τοῦ προβλήματος" φευγόντων τῶν 'τρια- 
κοσίων “Ταχεδαιμονίων ἐκ τοῦ πολέμου ἐν γυναικείαις 5 
στολαῖς , αἱ οἰκεῖαι μητέρες συναντήσασαι ἀπέχεειναν 
καὶ φεύγουσι δημοσίων" οὗ γὰρ μόνον τοῖς παϑοῦσι τὸ 
πάϑος ἐροῦσι συνενηνοχέναι , ἀλλὰ χαὶ αὐτῇ τῇ πόλει, 
ὡς εἶναι τὴν μὲν ἐδίαν, τὴν δὲ δημοσίαν, τὴν δὲ μικτήν. 
ξητητέον δὲ, ποῦ καὶ ἐν ἀντιστάσει μετάστασις ἐμπεσεῖ- 10 
ται xoi ἐροῦμεν, ἐν τούτῳ τῷ παραδείγματι" ἐν λιμῷ 
καὶ πολιορχίᾳ συμβουλεύοντος τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἑξῆς" 
μετὰ yap τὸ ἀντιστατιχὸν ὃ χρινόμενος ἐρεῖ, ὅτι ὑμεῖς 
αἴτιοι τοῦ διαχόψαι τὸ τεῖχος πεισϑέντερ" xol παλὶν 
τοὐναντίον ἐν τῇ μεταστάσεν ἀντιστατικχὸν, ὡς ἐπὶ Tov- 15 

vov. ᾿Δρχίδαμο; ἀνέξευξεν «41ϑηναίων νοσούντων, καὶ 
κρίνεται δημοσίων" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα μετὰ τὸ μεταστα- 
τικὸν, οἷον ὅτι ἢ νόσος, ovx ἐγὼ " αἴτιος τῆς ἀναχω- 
φήσεως, λέξει, ὡς καὶ συνενήνοχεν ἢ ἀναχώρησις. ἰστέον 
δὲ, ὡς χατά τινας οὐ πᾶσαι ἐπιπλέχονται ἀλλήλαις αἱ 20 
ἀντιϑετικαί" ἐν γὰρ τῇ ἀντιστάσει οὗ πάντοτε τὸ Gyr- 
ἐγχλημα ἐμπεσεῖται" οἱ γὰρ λέγοντες, φησὶ, πεποιηκέναι 

ὑπὲρ τῆς πόλεως τὸ κατασχάψαι τὸ τεῖχος ἢ χῶσαι τοὺς 
λιμένας οὐκ ἔτι ἀντεγκαλέσαι δύνανταί ὅ τινι" ἐπεὶ μηδὲ 
5 φύσις τῆς ὑποϑέσεως ἡμῖν δίδωσι καϑάπαν iv τῷ $35 

ἀντεγχλήματι τῷ ἀντιστατιχῷ χρήσασθαι" ἔνϑεν ση- 
μειωτέον, ὡς ἐὰν ἀντίστασις ἅμα καὶ ἀντέγχλημα ἐπὶ 
τῶν ἀντιϑετιχῶν εὑρεϑῇ κεφαλαίων, ἀντεγχληματιμὴ ἡ 

$4 Ald. ιτυληναίου. — víde 'Thuc.-TII. 36. primum dicitur: 
. ἔδοξεν αὐτοῖς (sc. τοῖς ᾿4ϑηναίοις) oU τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖ» 

αὶ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὅπαντας Μυτιληναίσυς duo, ἡβῶσι" δὰ finem 

autem haec sententia ad Cleonem refertur. δ Ald. ob κἀγώ, 

6- Ald. ᾿δύγατα:. 7 Ald. ἐπειδὴ δὲ. — 

43.. 
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στάσις ἐστίν" iv γὰρ τῇ ἀντιστάσει οὐδέποτε ἐμπίπτει 
. ἀντέγκλημα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ ἐπὶ πρόσωπον μεταστάσει ἄλλη 

τις ἐπιπλέχεται" οὐ γὰρ πεποίηκέ tL ὁ χρινόμενος, ἀλλ᾽ 
ἐφ᾽ olg óvx ἐποίησε χρίνεται, ὡς ὃ χεεροτονηϑεὶς πρεσ- 

5 βευτὴς καὶ χαταμείνας τῷ ὃ μὴ λαβεῖν παρὰ τοῦ 'ταμίου 
τὰ ἐφόδια" ἐπὶ γὰρ τὸν ταμίαν τὴν αἰτίαν μεϑισεῷ, 
τρέπων εἰς ἐχεῖνον τὸ πᾶν ἔγχλημα. 

᾿ Μαρκελλίνου. Ἔστιν ὅτε συμπλέχονται ἀλλήλαις 
᾿αἱ ἀντιϑετικαί" καὶ εὑρίσκεταε ἐν ἀντεγχλήμασι καὶ ἀντί- 

40 σταΌις, ὡς ἐνταῦϑα᾽ ἐρεῖ γὰρ μετὰ τὸ &néiy, ὅτι ἄξιος 

ἐν δευτέρῳ, ὅτι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἐποίησα" 
᾿ἀπήλλαξα γὰρ αὐτὸν αἰσχύνης ? £oi ἀδοξίας, βέλτιον 
γὰρ ϑάνατος μᾶλλον ἢ ὁ μετ᾽ αἰσχύνης fog. ' Καὶ ov 
μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ καὶ ἄλλαες στάσεσι. πολ- 

15 λάχις γὰρ xe στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν ἀντιϑετικαῖς" ὡς» 

ἐπὶ τοῦ᾽ στρατηγοῦ τοῦ χατασχάψαντος τὴν συνεχῶς 
᾿ἀφισταμένην πόλιν, χαὶ χρινομένου *? δημοσίων" ἔπεται 
yag ἐνταῦϑα στοχασμὸς, λέγοντος TOU. κατηγόρου ; ὅτι 

᾿ἐνίων οὐ πάντων ἦν τὸ ἀδίκημα τῆς ἀποστάσεως. * 

20 λύσεις *? δὲ τὴν ἀντίϑεσιν ταύτην τὴν στοχαστιχὴν ἐκ 
τῶν ὑποχειμένων, λέγων, ὅτε καὶ εἰ τινῶν ἣν ἀπόστα- 
σις, δῆλον ὅτι 13. χατὰ τὸν τούτου λόγον οἱ πλείους 
μεϑ'᾽ ἡμῶν ἦσαν" εἰ δὲ τὸ πλεῖστον μέρος ἐφρόνει τὰ 

᾿ ἡμέτερα, ῥᾷστα ἂν τοὺς ἐλαχίστους ἠδύναντο βιασα-- 
'35 σασϑαι" ἀλλὰ μὴν οὐχ ἀντέστησαν, ἀλλὰ μετ᾽ ἐχείνων ** 

ἐγένοντο" πάντων ἦν ἄρα τὸ ἁμαρτημα καὶ ovx ὀλίγων 
τινῶν. ὡς σὺ φής" ὃ γὰρ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περι- 
opo» δὲ, ἀληϑέδτερον᾽ αὐτὸ δρᾷ᾽ τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ 
᾿Θουχυδίδης ἐχρήσατο ἐν τῇ δημηγορίᾳ. ᾿Κλέωγος τς xol 

8 Ald. τὸ. — 9: Ald, αἰσχίνης, et paullo post μετ᾿ αἰσχένης. 
49 Ald, χριψόμεγος. - - 11 Ald. ὑποστάσεως. —— 12 Ald. λύσις. 
15 Ald. δι΄ 414 Ald, μετ᾽ ἐκῶνον.. , 15 Thuc. III. 37—40. 

t 
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Διοδότον, *9 xol ταῦταις ταῖς μεϑόδοις τὸ ἀντιπίπτον 
διέλυσεν. t 

Ἢ ἑτέρα διάνοια τοῦ διώκοντός ἐστιν, ὅτι οὗ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ Mi^ 
ἄλλο τι" χρὴ δὲ γιγώσκειν, On εἰ μὴ ἐνταῦϑα πάνν οἰκεῖον τὸ 

, πεφάλαιον, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις οἰκειότατόν τε ὁμοῦ καὶ χρησιμώ- δ 
τατον εὑρίσκεται. 

( 

Συρίανοῦ. ᾿Ἰστέον, ὅτι ἐκλείποντος τοῦ κεφαλαίου 
ἐπὶ τῆς ἑτέρας διανοίας προκαλεῖται ὃ κατήγορος φά- . 
Oxo», ὅτε φανερῶν τῶν ἀδικημάτων ὄντων ἄτοπον ἐξε- 
τάξειν τὴν γνωιδην" 2) πρώτῃ διάνοια τοῦ φεύγοντός 10 

ἐστιν 7 μαχομένη πρὸς τὴν προϑολὴν, 5 δευτέρα τοῦ: 

χατηγόρου" αὕτη δὲ ἡ δευτέρα διάνοια, " Απὸ τοῦ 'χα- 

τηγόρου, ἐχλείπει ἐπὶ τοῦ τὸν υἱὸν φονεύσαντος ζητή- 

ματος" προείπωμεν δὲ, ὃτε οὐχ ἀεὶ ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅταν 
ἔνδοξον ἔγωμεν πρόσωπον" δύναται γὰρ τότε ὃ διώκων 15 

διαβάλλειν τὴν γνώμην. 

Σωπάτρου xal αρκχελλίνου. διὰ τοῦτο τοῦ 
διώχοντος ὀνημάζεται, ἐπειδὴ αὑτὸς τὴν τοῦ φεύγοντος 

ἐξετάξει γνώμην * οἷον ὅτι προδοῦναι βουλόμενος ἔτεμες 
τὰ τεῖχος, ἡ δὲ vixn TOU ατρατοῦ yéyovev οὕτω γὰρ 20 
τῇ διανοίᾳ ταύτῃ χρώμενος ὁ. χατήγορος τὴν yvy λύ- 

σει τῆς ἀντιϑέσεως, xol πάλιν ἐν μεταστάσει, Ovi τὴν 
ἔξαδον ἀνεβάλου χαὶ τὴν πρεσβείαν τοῖς ἐγχγϑροῖς μὲν 
τὸν καιρὸν χαριζόμενος, ἡμᾶς δὲ βλάψας καὶ τῶν ἀπὸ 
τῆς πρεσβείας καλῶν ἀποστερῆσαι τῷ βράδει βουλόμε- 36 
vog* καὶ ἐν ἀντεγκλήματι πάλιν, ὅτε κατέσχαψας τὴν 
ἀποστᾶσαν πόλιν, Σ ὦ στρατηγὲ, ov σωφρονισμοῦ χά- 
ριν, οὐδ᾽ ἵνα, ὡς λέγεις, ὠφελήσῃς, ἀλλ᾽ ἵνα ἔρημον 

16 Thuc. IH. 41 — 48. 

4 Ald. ὅτι ἀπέχτεινας τὸν υἱὸν. Par. ὅτε κατέσκαψας τὴν &xo- 

στᾶσαν πόλιν, manu recenti superscriptum: ἀπέκτεινας τὸν υἱὸν. 
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τὴν πόλιν τῶν συμμάχων ποιήσῃς, τὸ ydg xoraOxewes 

τοῦτό ἐστι" καὶ πάλεν ἐπὶ συγγνώμης, ὅτι ἐξεῖπες τὰ 

ἀπόῤῥητα, οὐ φόβῳ, καϑάπερ λέγεις, οὐδὲ ἀνάγχῃ οὐ- 

δὲ βίᾳ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ προδοῦναι ζητοῦσα xoà xa- 

$ κῶς ἀπολέσαι βουλομένη τὴν πόλιν, καὶ roig ἐχϑροῖς 

τὴν ἀναίρεσιν ἡμῶν πραγματευομένη καὶ ῥᾳδίαν ποιοῦ- 

σα, ἵνα αὐτοὶ διὰ τῶν ἰδίων ἀποῤῥήτων κακῶς ὑπομεί- 
γαντες αἰχμάλωτον τοῖς δυσμενέσε γενώμεϑα" διὰ ταῦ- 
τα ἐξεῖπες ἑκοῦσα χαὶ οὐχ vm ἀνάγχης, ὡς προσποιῇ. . 

εὖ χρὴ δὲ γινώσχειν, ὅτι δὲ μὴ ἐνταῦϑα πάνυ οἰκεῖον τὸ 
^— χρρράλαιον, ϑαυμασίως τοῦτο ἐπεσημήνατο᾽ πῶς γὰρ ὃ 

φονευϑεὶς ὑπὸ πατρός; ὥστε ἄτοπον λέγειν, ὅτε οὐχ αἷ- 

σχύνης ἕνεχα τὸν υἱὸν ἀνεῖλες, ἀλλ᾽ ἐπιβουλεύων" ἡ ποι- 
ὁτης γὰρ τοῦ πατρὸς φιλόστοργος οὖσα κχατὰ φύσιν 

45 ἀγτίχειται τοῖς τοιούτοις ἐνθυμήμασιν, οὐχοῦν ἐκλείπει 
ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸ χεφάλαιον, μόνον γὰρ iuninzes dq» 
ὧν εὐεργεσία Tig πρόχϑιται ἐν τῷ προβλήματι" ἐκλείπεε 
οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων ζητημάτων τὸ χεφάλαιον, ὡς ἔφη- 
μεν, ἀναγκαίας τῆς τοῦ πατρὸς ποιότητος ἀποχλειού- 

40 σης τὰ τοιαῦτα ῥήματα" ποῖος γὰρ οὕτω βάρβαρος ἢ 
ὄξω τῆς χοινῆς τῶν πατέρων φύσεως πατὴρ, 0c χαινοτέ- 

Qp τρόπῳ τοῦ παιδὸς ἐπίβουλος γενόμενος ἀποχτιννύει" 

QUA ἐφήσει οὖν ἀντιλέγειν" ὁ γὰρ νόμος πατρὸς εὔνοιαν 
πρὸς τοὺς παῖδας μαρτυρεῖ" ὅτε μὲν οὖν ἐχλείπει διὰ 

95 Τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα, ἄλλως αὐτὸ μεϑοδεύσομεν 
ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅτι οὐ μεγάλη ἡ ἀνάγκη ἡ βιαζο- 
μένη σε τὸν οἰκεῖον ἀποχτεῖναι παῖδα" ὅτε δὲ ἐμπίπτει, 

ὡς εἶπεν ὁ τεχνικὸς, μελετᾶται. 

Ἢ μετάληψις, ὅτι ἄλλως οὐχ οὕτως ἐχρῆν. 

80 Σωπάτρου. Οἷον ὅτι οὐκ ἔδει χατασχάψαι T 
τεῖχος, ἀλλὰ προτρέπειν τοὺς στρατιώτας, νουϑεσίᾳ ἡ 
πειθοῖ μετελϑεῖν" δωρεὰς ἐπαγγελλόμενον πεῖσαε, οὐ κα- 
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ϑελεῖν᾽ τὴν ἀσφάλειαν τῆς mOÀsegt εἰπόντος γὰρ ToU 
κατηγόρου, ὅτε οὐκ ἐπὶ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ memolnxag? 
ἐὰν ἄρα ἐμπέσῃ, συνάψει τὴν μετάληψιν λέγων, ὅτι ἄλ- 
λως ** οὐδὲ οὕτως ἔδει ὠφελῆσαι τὴν πόλιν" xol ἐπὶ τοῦ 
ἀντεγκλήματος" ἐχρὴν οὐ φονεύειν τὸν υἱὸν, ἀλλ᾽ ἐπί- δ 
τιμᾷν, τύπτειν, συμβουλεύειν, διδάσχειν, προτρέπειν, OUX 

ἀποστερεῖν xol αὐτοῦ τοῦ περιεῖναι, διὰ τὸ ὃ μὴ χαλῶς 
περιεῖναι καὶ μετὰ δόξης" καὶ ἐπὶ μεταστάσεως, ovx 

ἀναβάλλεσθαι τὸν καιρὸν τῆς πρεσβείας ἐχρῆν, ἀλλ᾽ 
ὁτέρωϑεν ἐπινοήσαντα 3 καὶ παρασχευασάμενον ἐφόδιον 10 
ἐξελθεῖν, 5 xoà πληρώσαντα τὸ προσταχϑὲν ὕστερον 
χατηγορεῖν τοῦ ταμίου xol εἰσπράττεσθαι τὰ χρήματα. 
πολλὰ δ᾽ ἂν ἐπιστεύϑης ὡς πρεσβευτὴς, τὸ ἀξίωμα ἔχων 
τῆς πόλεως xol δημασίας ἕνεχα γρείας ἀπιών" καὶ ἐπὶ 

συγγνώμης, ὅτι ἐχρῆν σὰ οὐκ αὐτὰ εἰπεῖν τὰ ἀπόῤῥητα 15 
Toig πολεμίοις, ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα πλάσασϑαι καὶ εἰπεῖν 

ὡς ἀπόῤῥητα, δι᾿ ὧν ῥᾷστα μὲν ἐκείνους ἡπάτας, ἔβλα» 285 
πτες δὲ τὴν πόλιν οὐδέν" ὡς ἔχει τὸ ᾿Ισοχρατικόν" περὶ 
τῶν ῥητῶν ὡς ἀποῤῥήτων ἀνακοινοῦ. 

Τὸ neis a τὶ ἀμφοῖν ἐστι, πότερον μεῖ ὧν ἐστιν' ἀνεαποδεικνύντων τὰ 20 
εὐεργέτημα ἢ τὸ ἀδίκημα. 

. “Σωπάτρου. '0 μὲν χατήγορος ἐρεῖ ; μεῖζόν lore 
χακὸν ἡ κατασχαφὴ τοῦ τείχους ἢ τὸ νικῆσαι τοὺς προλε- 

piove ; πεπόνϑαμεν γὰρ γιχήσαντες τὰ τῶν ἡττωμένων, 

οὐδέποτε τρύπαιον εἶδον τοιοῦτον ἐπὶ λύμῃ τῶν νιχῃ- 25 

σάντων, οἶμαι τοὺς ἐχϑροὺς μᾶλλον ἡμῶν ἥδεσϑαι vVu- 

κηϑέντας" τί γὰρ πλέον ἐζήτουν ἢ ἢ τὸ σῶζον τὴν πόλιν 

περιχοπῆναι Σ xol εὐαλωτους ἡμᾶς γεγονέναι, o Ζοίνυν. 
ηὔχοντο, ταῦτα συμβέβηχεν αὐτοῖς" ὥστε τὴν τοιαύτην 

45 Ald. ἄλλως vs — ὠφελεῖσαι. — 3 διὰ τὸ μὴ καλῶς περιεῖναι Ald, 
om, $ Ald. ἐπιγοήσαγτες. 4 Ald. διεξελϑεῖν. 4 Ald, περισκοπῆναι. 
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ἧτταν. εἰκότως du, εἴπερ εὖ φρονοῦσιν, ὁρίζοινέο νίκην" 
προσάπαξ μὲν γὰρ ἔδοξαν ἀτυχῆσαι τὴ συμβολῇ, sv- 
αλώτηυς δὲ ἡμᾶς ἔχουσι τὸν λοιπὸν ἅπαντα yoóvor, 
ὁπότε βούλοιντο" ἐν αὐτρῖς yaQ ἐστιν ἐπελϑεῖν ὅτε ϑέ- - 

ὁ λοιδν, χαὶ λῃβεῖν τὴν πόλιν ov χαϑεστηχότος ἐμποδὼν 
τοῦ φυλάττοντος, ὁπότε τὸ φυλαχτήριον τεῖχος πρὸς. 
τοῦ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν χοινῶν ἔχοντος ᾿διεχόπῃ" o δὲ 
φεύγων ἐρεῖ" μικρὸν μὲν τοῦ τείχους ἔβλαψα μέρος, ὃ 
σάλιν εὐτελέαιν ἀναλώμασι gor ἀνοιχοδομηϑήσεται" 

40 ἄλλως τε σχολάξουσι λοιπὸν ἀπὸ τοῦ πολέμου καὶ ταῖς 
διὰ τὴν εἰρήνην εὐποροῦσι προσόδοις" τοὺς δὲ πολεμίους 

ἐπιχρατοῦντας καὶ λιμῷ ὃ χαὶ πολέμῳ φϑείροντας ἀπ-- 
ἐσωσάμην" σωτηρίαν δὲ ὁμοῦ χαὶ δόξαν * τῇ πόλει me- 
ριδποίησα, καὶ ἀσφάλδιαν τοῦ λοιποῦ χρόνον" τὴν γὰρ 

$$ τόλμαν ἡμῶν καὶ τὴν ἀπροσδόκητον ἐπιχείρησιν καὶ τὴν 
ἀνδρείαν εἰδότες oí δυσμενεῖς οὐκ ἔτι στρατεύουσιν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ποία γὰρ ἐλπὶς αὐτοῖς καταλείπεται νίκης , δἰ νῦν 

οὕτως ἐπικρατοῦντες καὶ πάσῃ παρασχευὴ παρ᾽ ἐλπίδα 
πᾶσαν πεπτώκασιν" vl δὲ αὐτῶν τραπέντες ἀπῆλθον, 

40 ἀγαπῶντες εἰ γυμνοὶ τῶν ὕπλων σωθήσονται, μὴ λιμῷ 
« διαφϑαρεῖαν αὐτοὶ καὶ ὅπλοις, ὕφ᾽ ἡμῶν ἀπειλημμένοι, 

xal χοπτόμενοιε μὲν «τοῖς ὅπλοις, σπάνει δὲ τῶν ἀνα- 
γκαίων περεκλειόμενοι . οὐχ ἐν πάσῃ δὲ ἀντιϑετιχῇ ἐμ- 
ἀϊπέει τὸ πρός τι, ἀλλ᾽ ὕπου ἂν εὑρεϑείη ἀντιστατι- 

45 χόν'" ἐπὶ γὰρ "rov πρεσβευτοῦ μὴ ἐπεξελϑόντος διὰ τὸ 
"i λαβεῖν τὰ ἐφόδια ποῖον ἔχομεν εἰπεῖν ἀντιστατιχόν; 
OUXOUY συνεχλείπει καὶ τὸ πρός τι" ἐπ᾽ ἐχείνης δὲ τῆς 

ἐπὶ καιρὸν μεταστάσεως, ὅπου ᾿Αρχίδαμος κρίνεται ἄνα- 
δεύξας ἀπὸ τῆς Artixũg διὰ τὸ λοιμώττοντας εὑρεῖν 

30 45 ἡνοῥούς, ἐμπίπτει ἀντιστατιχὸν, ὅτι δὴ εὐηργέτησα, * 
ἵνα μὴ μεταλάβῃ τὸ στράτευμα τοῦ νοσήματος" ὅϑεν 

Ἀ 

t 

21 

2 Au. — I ; ad δόξῃ. — 4 Ald, εὐεργέτησα, 

— — — 0 «Shu m - ὦ — 
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τὸ πρός τι ἐμπίπτει, ὅτι μεῖζον τοῦ δῃῶσαι 5 τὴν Arri- 
xi τὸ μὴ νοσῆσαι τὸ ἡμέτερον στράτευμα, ὥστε εὐηρ- 

γέτηχα ὁ πλέον ἤπερ ἠδίκηχα.. 

“Ὃ βίαιος ὅρος ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν" γνωριμώτερον δέξξσται τὸ 
κεφάλαιον ἐπὶ τοῦδε τοῦ ζητήματος " ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ συμ- S 

βουλεύων 0 στρατηγὸς ἐξιέναι καὶ μάχεσϑαι oUx ἔπεισε" διέκοψε 

᾿λαϑὼν μέρος τι τοῦ τείχους καὶ νενικήκασι μὲν ἐξελϑόντες, δημο- 

σίων δὲ ὕστερον φεύγει' ὃ οὖν βίαιος ὅρος, εἰ μηδὲ νίκη τοῦτο, 

. ἀλλ᾽ ἅλωσις πόλεως καὶ κατασχαφή" καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος 

ὡς ἑτέρως, εἰ. μὴ διακόψας: τεῖχος τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ στῆσαι 40 
, 

πεπτωχος. 

Μαρκελλίνου. ἱΟ βίαιος, φησὶν, ὅρος ἀμφοτέρων 
ἐστίν" ὁ μὲν γὰρ κατήγορος λέγει βιαζόμενος, οὐδὲ si- 
ἐργέτημα τοῦτο" εἰ γὰρ τὸ τεῖχος χαϑήρηται τῆς πύλεως, 
τῆς νίχης ὕφελος οὐδὲν" ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐδὲ ἀδικη- 15 

μα τοῦτο" τί γάρ ἐστι τὸ καϑελεῖν μέρος ἢ τι τοῦ τεί- 
χους βραχὺ, τοῦ ἐπηρτημένου παρελϑόντος δεινοῦ" οὐχ 
ἔτι γὰρ οὐδὲ τείχους δεόμεϑα" αὐτόματον ἡμῖν xal φυ- 
σικὸν καὶ ἀδάπανον τεῖχος ἡ ἀνδρεία xol τὸ γενόμε- ἡ 
γον τρόπαιον" ταῦτα ἡμιῖν φυλάττει τὴν πόλιν χάλλιον 20 
τοῦ τείχους, εἶ χαὶ ἀδαμάντινον ὑπάρχει τὸ τεῖχος" πά- 

λιν δὲ, ὅπου ἀντιστατιχόν ἐστιν, ἐμπίπτει τὸ κεφάλαιον" 

εἰ δὲ μὴ τῆς ὕλης ἡ φύσις ὑφαιρεῖταε᾽ ιτὴν ἐξέτασιν 
αὑτοῦ. 

45 
*H ϑέσις οὖν͵ ἕπεται ἀκολοαύϑως, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν πάντα ὃν 9896 

ἐγχωρῇ τρόπον εὖ ποιεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἀκόντων ἐνίοτε τῶν πολι- 

τῶν δι᾿ ἄγνοιαν τοῦ βελείστον, καὶ βλάπτειν μικρὰ ἀντὶ μεγάλων" 

κοινὸν γὰρ τοῦτο ἐν πάσῃ * ἀντιϑέσει. 

Μαρκελλίνου. Ἔστι μὲν τὸ κεφάλαιον τοῦ φεύ- 
yovtog" χωτωσλευαζεε δὲ ἐν αὐτῷ, ὅτι πραχτέον τὸν 50 

.5 Ald, διῶσα. 8 Ald. εὐεργέτηκα. 4 Ald. πᾶσι. 
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στρατηγὸν, ὡς ἐγχωρεῖ, τὰ συμφέροντα τῇ πόλει, χα- 

λὸν γὰρ τοῦτο" ὁ δὲ τρόπος τῆς χατασκεύης, ὡς ἐν τῇ 

ϑέσει τῷ προγυμνάσματι" διαιροῦντες γὰρ, ὡς ἂν δυ- 

yaTOY , τοῖς τελιχοῖς χεφαλαίοις, οὕτω λέγομεν, 2 ὅτι δέ 

B χαιον τοῦτο τὸ πράττειν τὸν στρατηγὸν, 0 τι ἂν ἡγὴ- 

ται χαλοῦ καὶ συμφέροντος, τοῦτο τῇ πόλει καὶ πρέπον 

καὶ δυνατὸν, ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ" 4 ἐξε- 

ταστέον οὖν τὴν ϑέσιν τοῖς ἐμπίπτουσι τελικοῖς. " 

Ἥ ἑτέρα μετάληψις πάλιν τοῦ διώποντός ἐστιν" ἐχρὴν αὐτὸ τοῦτα 

40 ἀνακοινοῦν τῷ δήμῳ, τοῖς ταξιάρχαις, τοῖς λοχαγοῖς. 

» M ἀρκχελλίνου. Ἐχρῆν ἀναχοινοὔσϑαιν τῷ δήμῳ 

τὴν χαϑαίρεσιν. τοῦ τείχους, μὴ ἀπὸ ἐδίας ἐξουσίας τὸ 

τοιοῦτο ποιεῖν" τοῦτο δὲ ἐμπίπτει, ὅταν δημοσίων φεῦύ- 

yn * τις ὦν 3v. τῇ πόλει" εἰ γὰρ ἐν ἀποδημίᾳ ὧν ἐποίς- 

45 ησέ τι, οὗ δύναται λέγειν ὁ χατήγορος, ὅτι ἐχρῆν ἀνα- 

κοινοῦσϑαι" πῶς γὰρ δυνατὸν ἀναχοινοῦσθαι τόν τε 

' μὴ παρόντα κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον" οὐκοῦν ἐχλείπει 

ἡ μετάληψις αὕτη, ὅτ᾽ ἂν μὴ δυνατὸν Ἃ ἀνενεγχεῖν 

τοῖς κυρίοις, διὰ" τὸ πόῤῥω εἶναι, * xol ὅταν πάλιν 

20 ἰδιωτιχὸν ἢ καὶ μὴ δημόσιον τὸ ἔγχλημα" εἰ γὰρ ἰδιω- 

— δικὸν, διατί ἀπαιτεῖται ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ * οἷον &i- 

πεῖν, ὡς οἱ στρατηγοὶ οἱ μὴ ϑάψαντες τοὺς εἰς τὸ πέ- 

. Aayog ἀνῃρημένους" καὶ πάλιν ὡς ὃ ῥήτωρ ὃ ἀναγχα- 

σϑεὶς καὶ εἰπὼν ἐγκώμιον τῶν πολεμίων * ἐνταῦϑα 

25 γὰρ διὰ τὸ πόῤῥω εἶναι οὐχ οἷόν v& ἣν ἀνενεγχεῖν τῷ 

δήμῳ. . ο΄, 

ἃ Ald. λέγωμεν. ἃ Ald. ἡγεῖται: 4 Par. δίδωσιν. Ald. 

. διδοῖεν. posui διδῷ. 4 Ald. φεύγει. — 2 Ald. τὸ ἀποῤῥεῖν. 
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Ἢ ἀντίληψις: στρατηγὸς ἣν καὶ ἐξὴν δήπου" ἢ ὅτι πατρί γε ὄντι 
ἐξὸν ἦν βουλεύσασθαι περὶ τοῦ παιδός" xal ὅλως τοῖς ἐμπίπτουσι 
χρησόμεϑα, ὡς ἂν ὃ καιρὰς διδῷ" ἧ ποιότης T xol sj γνώμη ὡς 

γίνεται ἐν ὅρῳ, μεμαϑήκαμεν. ᾿ | 

'" Μαρκελλίνου. "Escort uos ὡς στρατηγῷ πράττειν 8 
ὃ δοχιμάζω" ξητεῖται δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν" ὁμολογῶν ὃ 
φεύγων ἔγχλημα εἶναι τὸ πεπραγμένον ; ἀντιλήψει δύνα- 
ται χρησασϑαι" τυραννικὸν γὰρ εἶναι δοχεῖ τὸ λέγειν, ἢ 
ὅτε ἐξεστί μοε ποιεῖν ὃ βούλομαι" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐκ 
αὐτῷ 3 τῷ πεπραγμένῳ προσἄγει τὴν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 49 
τοῦ προσώπου λαμβάνει τὴν ἐξουσίαν ἀξίωμα &yovtog, 
ὅτι στρατηγός" ἢ ὅτι πατρί γ8 ὄντι" τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἀνῃ- 
θηχότος τὸν παῖδα πορνεύοντα" ἔστι δὲ τὸ νόημα ἢ ἐν 
ἔϑει, ὅτι μέγιστον ἀγαϑὸν εὖ μὴ ἐξῆν τῷ πατρὶ βου- 
λεύσασϑαι περὶ3 τοῦ ἰδίου παιδός, ἢ οὕτω" καλὸν ἣν 4g 
τὸ 4 ἀνενεγχεῖμ τῷ 2/0 np, εἰ μὴ ἐξὴν πατρὶ ὄντι βου- 
λεύσασϑαι περὶ τοῦ παιδὸς ὁ ϑέλει" ἐπειδὴ δὲ ἔξεστι, 
περίεργον ἀνενεγχδῖν τῷ δήμῳ. Καὶ ὅλως τοῖς ἐ μ- 
πίπτουσι. Καϑολιχὸν τοῦτο παράγγελμα" οὐδὲ γὰρ 
πᾶντα τὰ κεφάλαια ἐμπίπτει ἀεί. 40 

᾿Επειράϑησαν δὲ τινες τῶν ἐπιγραψαμέγων τέχνην ῥητορικὴν τὸ περὲ 
διαιρέσεως μέρος αὑτῆς εἴδη τινὰ εἰπεῖν ἀντιστάσεων" καὶ νὴ ia 
ye τῶν ἄλλων ἀντιϑετικῶν στάσεων, οἷχ ἵνα διάφορόν τινα οὖσαν 
διαίρεσιν ἐν αὑταῖς διδάξωσιν 5 ἡμᾶς, καϑάπερ ἢ μεῖς ἔν τὰ ἀντιλήψει 

καὶ ἄλλαις πεποιήκαμεν" L γὰρ à» ἴσως τινὸς ἦν ἄξιον" ἀλλ᾽ ὅτι, 25 

φασὶν, 5j μὲν ἰδιωτικὴ, ἢ δὲ δημοσίᾳ, ἣ δὲ μικτή ἐστι, καὶ τοι- 
αὑτά τινα" τὸ δὲ αὐτὸ ἁμάρτημα κἀνταῦϑα τοῖς περὶ ἰδεῶν καὶ 
τρόπων" τουτὶ γὰρ πάλιν τοῖς μὲν περὶ ἰδιωτικοῦ καὶ δημοσίον λό- 
yov ἐπεσκεμμένοις χρήσιμον" ϑαυμάζω δὲ, εἰ ἐγχωρεῖ 1 τὸν περὲ 

1 5 ποιάτης — — μεμαϑήκαμεν Par. om., manua recentior 
addidit ad marg. 2. Ald. av:d. δ Ald. παρά. 4 Ald. 
i. 4 Par. ad marg. ϑαυμάζω δὲ εἰ ἐγχωροίη" τοῦτό φη- 
σιν, ὅτι μήπω δυνηθεὶς εἰδέναι τὴν στάσιν τοῦ ζητήματος ἢ τὰ xe. 
φάλαια, πῶς δύναται οὗτος περὶ χαρακτήρων εἰπεῖν ἢ τρόπων. 
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διαιρέσεως Pr. τοιαύτης ἀγνοοῦντα ἐκεῖνα εἰδέγωι" μὴ γιγνώσκοντι 

δὲ τί ἂν ἔφελος γένοιτο τῆς διαφορᾶς τῶν ζητημάτων, ὅτι ἰδιωτε- 

ψὸν ἢ ὅτι δημόσιόν ἐστιν. 

; Μαρκελλίνου. ᾿Εσφαλησαν, φησὶν, of vauicav- 

987 τες εἴδη διάφορα, τῷ ? εἶναι δημοσίαν καὶ ἰδιωτικήν " 

᾿οὐδὲ γὰρ τοῦτο διάφορον εἶδος “ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἡ διάφορος. 
διαίρεσις " διαφόρου δὲ διαιρέσεως οὐχ οὔσης, οὐδὲ διά- 
φορον εἶναι τὸ δἰδος ἐροῦμεν" οὐδεμία δὲ διαφορὰ ἐν 

ταῖς ἀντιϑετικαῖς εὑρίσκεται τῆς διαιρέσεως" ἀλλὰ πα- 

40 σῶν μία διαίρβεσες xoà τὰ αὐτὰ χεφάλαια", μόνου ἐξαλ- 
λάτταντος xaO ἑχάστην ἀντιϑετιχὴν τοῦ ὁμωνύμου 
τῇ στάσει χεφαλαίου" οἷον ἐν ἀντιστάσει τοῦ ἀντιστα- 
τιχοῦ, ἐν μεταστάαει τοῦ μεταστατιχοῦ, ἐν ἀντεγκλη- 
ματι τοῦ ἀντεγχληματιχοῦ, ἐν συγγνώμῃ τοῦ συγγνω- 

45 μονιχοῦ, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κχεφάλαια κοινά ἐστε; xal 
τὰ αὑτὰ ἐπὶ πασῶν τῶν ἀντιϑετιχῶν, οὐκοῦν OP τεχνι» 

χὸν τὸ λέγειν εἴδη ἀντιστάσεωρ, τοῦ εἶναι περὶ Ὁ δημο- 
σίου ἢ ἰδιωτικοῦ. Tov àniyQayoauévoy τέχνην 

δητορικήν. δυσὶν ἁμαρτήμασι Μινουκιαγὸν ὑποβαλ-- 
20 λει, * καχῶς 5 τε τὸ περὶ στάσεων τέχνην ἐπιγράψαντα 

᾿ δητορικῆν, καὶ νῦν ἀκαίρως εἴδη κακῶς τῶν ἀντιϑετι- 
χῶν παραδιδόντα. Καϑάπερ καὶ ἡμεῖς ἐν ἄντι- 
λή ψε . Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διπλῶν φησιν ἀντιλήψεων 
δυὸ εἶναι τὰ ἀντιλῃπτιχὰ καὶ τὰ χρώματα. 

25 Xv eravoi. Εἷς Muivovxiavóoy  etvítrtvas* αὐτὸς 
γάρ eins» εἴδη δ ἀντιστάσεως καὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑε- 
τικῶν, οὐχὶ τῇ τῶν χεφαλαίων ἐναλλαγῇ ἢ τῷ πλεονα- 
σμῷ τὴν τῶν εἰδὼν ἀποτελοῦντα 7 διαφοράν" ἀλλὰ τῷ 
δημοσίῳ καὶ ἐδιωτικῷ καὶ 9 τῷ ix τούτων μιχτῷ, ὅπερ 

2 Ald. τό. 3 Ald, παρά. 4 Ald, ὑποκάλει. 5 Ald. καλῶς. 

6 Ald. 405. sq. xoi ex Par. recepi, 7 Ald. ἀποτελοῦντες, scr; ἄποτε- 
λοῦντα vol ἀποτελῶν, 8 xoi τῷ ἐκ τούτων μικτῷ Ald. om. 
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ἀδιχημάτων διαφορὰ , ἀλλ᾽ οὐχὶ στάσεως εἴδη" .8. εἰ δὲ 

τις ἐρεῖ, πῶς οὖν «αἱ ἀντιϑετιχαὶ τοῖς αὑτοῖς τεμνόμε- 

voL χεφαλαίοις διαφορὰν ἔχουσιν εἰδῶν, ἡ μὲν γὰρ στά- 

σις αὐτῶν ἀντίστασις, ἡ δὲ ἀντέγκλημα xol ἑξῆς, ἐροῦ- 
μεν, ὅτε χἂν τοῖς αὐτοῖς τέμνωνται *? κεφαλαίοις ἀλλ᾽ 5 

οὖν ἔχουσι καὶ παραλλάττον ἑκάστη τούτων κεφάλαιον 
πρὸς τὴν πρὸ αὐτῆς, τὸ καὶ. τὴν στάσιν χαρακτηρίζον" 
ἡ μὲν ἀντίστασις τὸ ἀντιστατικὸν, ἡ δὲ ἀντέγκλησις τὸ 
ἀντεγχληματιχὸν καὶ ἑξῆς ὁμοίως. Οἱ μέντοι εἴδη διά- 
φορα τὸ ἰδιωτικὸν xal δημόσιον κἀὶ τὸ “μιχτὸν φάσχον- 10 
τες ἰδιωτιχὸν μὲν λέγουσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν ἵππον 
τὸν ἴδιον δεσπότην ὑπεξαγαγόντα Ὁ2 τοῖς πολεμίοις Gsto- 
ι'σφάξαντος καὶ χρινομένου βλάβης" δημόσιον δὲ, ἐς ἐπὶ 
τοῦ κατασχάψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος" . μικτὸν δὲ, 

“ὡς ἐπὶ. τούτου τύραννος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως μετ- 15 

ἐπέμψατο μειράχιον ὡραῖον, ἀπειλῶν πόλεμον εἰ μὴ λά- 
βοι" οὐχ ἔδωκεν 9 πόλις, ἐστράτευσεν ὁ τύραννος" πολε- 
ορχίας οὔσης ὁ πατὴρ σφάξας τὸν παῖδα ἔῤῥιψε πρὸ 
τοῦ τείχους" ϑεασάμενος ὁ τύραννος ἀνεχώρηδε, καὶ μετὰ 
ταῦτα κρίνεται ὃ, πατὴρ δημοσίων" αὕτη μιχτὴ τυγχά- 40 
ψει" ἔγχει yaQ τι xol. ἴδιον ἀδίχημα, τὸν φόνον τοῦ (ou 
“δὸς, xai δημόσιον ὅτε τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ὑπὲρ οὗ γὰρ 

εἵλετο σιύλεμον .ἣ πόλις, χαϑάπεῤ ἀϑλον αὐτὸν ποιου- 

μέγ, τοῦτον παρὰ γνώμην τῆς πόλεως ἐφόνευσεν" καὶ 

τὸ ἀντιυξετικὸν; κδραλαϊον τοιοῦτον, ὅτε χαὶ τῇ πόλει 25 
συγήνεγκεν τὸ ταλευξῆσαι τὸ μειράκιον, ἀπήλλακται γὰρ 

πολέμου χαὶ πολιορχίας * καὶ αὐτῷ τῷ 'παιδί" ταῦτα μὲν 
οὖν QU βούλεται εἴδη ὁ ᾿“Ἐρμογένης, ὡς ἔφαμεν". , ἄλλοε 

δὲ βοηϑοῦντες Μινουκιανῷ φασιν εἴδη αὐτὰ εἶναι" ἔχοη- 
σι γὰρ τῶν χεφαλαίων διαφορὰν. καὶ πλεονασμὸν καὶ 30 
ἔνδειαν" αὐτίχα ἐπὶ μὲν τῶν δημοσίων ὃ ὅρος ἐμ- 

. , 9 Ali ἤδη. 40 Ald τέμνονται, 44 Ald τοῦ τὸν Ἰδιον 
ὃ. inet ἐαγαγόντος. delevi τοῦ, et scripsi ὑπεξαγαγόντα. 

4 
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πίπτει, ἐπὶ δὲ τῶν ἐδιωτικῶν οὔ" xol ἐπὶ μὲν τῶν ἴδιω- 
τιχῶν πάλιν τὰ ἀντιϑετιχὰ πλείω᾽ ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖ- 
δα ἀποκχτείναντος τὸ ἀντεγχληματικὸν καὶ ἀντιστατιχόν" 
ἐπὶ δὲ τῶν δημοσίων οὔ" ov γὰρ 0 *? τὸν λιμένα γώσας 

5 ἕξει τοσαῦτα ἀντιϑετιχά" ὁμοίως xci ἐπὶ τῶν ἄλλων χε- 
φαλαίων" εἰ οὖν πλεονασμὸς xal ἔνδεια τῶν “κεφαλαίων 

καὶ ἐπὶ τούτων εὑρίσκεται, δῆλον ὅτι xal εἴδη εἰσὶ τῶν 
ἀντιϑετικῶν" ἕτεροι τοῦτο μὲν οὐ φασὶν, ἕτερα δὲ εἴδη" 
οἷον ἀντίστασιν 15 xara στοχασμόν" ἀγτίστασιν χατὰ 

40 ῥητὸν xoi διανοιαν" χατὰ στοχασμὸν μὲν, ὡς Or ἂν 
288 τὴν ἀντιϑετικὴν τῶν ὁμωνύμων τῇ στάσει ϑεὶς ἐπάγῃ 

τέλειον τὸν 14 στοχασμὸν, ὡς ἐπὶ τούτου" πατὴρ ἕνα 
τῶν παίδων ἀπέσφαξεν ὡς Gcwrov' καὶ τὸν δεύτερον 
κατὰ τὸν τῶν ἀχρίτων νόμον *5 τρίτου γεννηθέντος ἐχτί- 

45 ϑεται αὐτὸν, καὶ κρίνεται ὑπὸ τῆς γυναιχὸς χακώσεωρ " 
ἐνταῦϑα γὰρ τὸ ἐντιϑετιχὸν, ὅτι ὠφέλησά σε, ἵνα μὴ 
ὁμοίως τοῖς ἄλλοις γένηται, xat ἀνιάσῃ σε" ἀναφύεται οὖν 

τέλειον ζήτημα στοχαστικὸν, εἰ χαὶ τοῦτον εἰκὸς πονηρὸν 
γενέσϑαι ἢ σωφρονισϑῆναι τῷ δέει τῆς τῶν φϑασάντων 

40 τιμωρίας᾽ καὶ μετὰ τὴν στοχαστιχὴν ἐξέτασιν πᾶσαν τὰ 
λοιπὰ. χεράλαια τῆς ἀντιστάσεως" χατὰ ῥητὸν δὲ καὶ 
διάνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ μὴ ἀνοίξαντος νύ- 
κτωρ. τὰς πύλας, καὶ ὑπὸ τῶν soksukow ἀναιρεϑέντων 
TOY: προσφυγόντων αἰχμαλώτων, καὶ κρινομένου" ἐνταῦ- 

35 Uc γὰρ ἐπὶ τὸν νόμον μοταφέροντος αὐτοῦ τὴν αἰτίαν, 
ὅτε ὑπὲρ τῆς πόλεως οὐκ ἤνοιξα τῷ νόμῳ πειϑόμενος, 
ἀναφύεται ῥητὸν καὶ διάνοια- μεταξύ" ὅτι ovx ἐπὶ τού- 
τοις ὅ νόμος ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἄλλοις 15 χελεύει μὴ ἀνοίγειν τὰς 
σύλας᾽ μεϑ᾽ ὃ πάλιν τὰ ἀντιϑετικά. 

12 Ald, οὗ γὰρ οὗ. 13 Ald, ἀδήστασιν καταστοχασμόν. 

14 τὸν Par. om, 458 Ald. νόμων, ser, νόμον. 16 Ald. ἐπάλοις, 
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Ἔτι τὴν συγγνώμην ἀπὸ τῆς μεταστάσεως οὗ TQ * ἀνευϑύνῳ xol 
ὑπευϑύνῳ ἐχώρισάν τινες, ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὰ μὲν εἷς τι τῶν ἔξωϑεν 
μεϑιστάντα τὸ ἀδίκημα πάντα μεταστατικὰ εἰρήκασιν εἶναι, ἐάν τὸ 
χειμὼν, ἐάν τε βάσανοι, ἐάν τε ἄλλυ τοιουτότροπον ἢ τὰ δὲ εἰς 

ἴδιόν τε πάϑος ψυχῆς μόνα συγγνώμης εἶναι ὡρίσαντο" οἷον ἔλεον, 5 

ἢ οἶκτον, 2 ἢ τι τοιοῦτον" καὶ ἴσως ταῦτα φὺ καχῶς" διαφέρει δὲ ὁ 

οὐδὲν πλὴν τοῦ ὀνόματος τῆς συγγνώμης , Q κἂν ταῖς μεταστάσεσι 

πολλάκις ἄν τις χρήσαιτο καλῶς κὰν ταῖς δμολογουμέναις συγγνώς- 

μαις" πάλιν αὖ τοὐναντίον τῇ μεταστάσει χρήσεται" τουτὶ δὲ οὗ 

τοῦ διαιρετικοῦ εἴδους οἶμαι , tov δὲ τοῖς καιροῖς εἰδέναι χρῆσϑαι 

καὶ μεϑοδεύειν ὀρϑῶς τὰ νοήματα. 

Σωπάτρου. ᾿Ιστέον, ὅτι τελευταίαν πααὼν τῶν 
ἀντιϑετικχῶν τὴν συγγνώμην ἔταξαν" ὅτ᾽ ἂν γὰρ ἀπορῶ- 
μὲν ἀπολογίας ἐν ταῖς ἄλλαις ἀντιϑετικαῖς, λέγω δὴ 

ἀντιστάσξι καὶ ἀντεγχλήματε, τότε λοιπὸν ἐπὶ τὴν συγ- 

γνώμην χαταφεύγομεν" γίνεται δὲ ἡ συγγνώμη, ὅτ᾽ ἂν 

1 Ald. otto. 3 Par. ἔλεον, Uxvov. — 5 Par. ad marg. Διαφέρει 

δὲ οὐδὲν, τοῦτο ἀσαφῶς εἶπεν, οὗ γὰρ τῷ ὀνόματι μόνον .διενήνο- 
gov, ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει" ἄλλὰ περὶ τῆς μεταχειρίσεως εἶπε τοῦτο " 

ἐνταῦϑα δὲ διδάσκει ἡμᾶς, ὅτι καὶ συγγνώμης οὕὔαης τῆς στάσεως 
μετασταξικῶς ἀπολογούμεϑα. *Exsivo μέντοι γνωστέον, ὅτι ὅταν ἔν- 

δοξον πρόσωπον ἔχωμεν τὸ κρινόμενον , οἷον Περικλέα ἢ ἢ Θεμιστο- 

πλέα, ἐπειδὴ αἰσχύνην αὐτῷ φέρει τὸ συγγνωμονικῶς ἀπολογεῖσϑαι, 
- 3 , , e 3 4 3, » € C» μεταστατικὼς ἀπαντήσεται λέγων, ὁτε ovx ἐγὼ αἴτιος, ἀλλ΄ ἢ τυχη΄. 

ὅπερ ποιεῖ ὃ Δημοσθένης, ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου [ρ, 2903.) λέ- 

yo» περὶ τῆς ἀγνοίας" sí μὲν προήδεις τὰ μέλλοντα, Αἰσχίνη, καὶ 

ἑξῆς" ἐὰν μέντοι ἄδοξον ἦ τὸ πρόσωπον, οὗ δύναται μεταστατικῶς 

ἀπολογεῖσϑαι , ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν συγγνώμην καταφεύγει, πά- 

Sog ἢ ἔλεον, ἢ μέϑην , ἢ ἔρωτα" ἐπὶ πάϑος ψυχῆς κατέφυγε, μέ- 

ϑην, ἔρωτα καὶ ἄγνοιαν προβαλλόμενος. Βούλεται τοίνυν ὃ τεχνι- 

᾿ χὸς τοῦτο λέγειν, ὅτε ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν στάσεων μετάστασις γίνε- 
ται, ἀλλ᾽ ἴσμεν τὴν διαφορὰν, ὅτι $j μὲν ἐπὶ πάϑος ψυχῆς, ἣ δὲ ἐπὶ 

τι τῶν ἔξωθεν ἀνίγεται. τοῦ δὲ τοῖς καιροῖς εἰδέναι. τοῦτο 
ἐπιστήμονος ῥήτορος καὶ εἰδότος χρῆσϑαι τοῖς καιροῖς καὶ τῇ iÀpe. . 

1 
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ὥσπερ ini τῶν ἄλλων τῶν ἀντιϑετικῶν ὁμολογῇ μὲν ὃ 
φεύγων πεποιηχέναι τὸ ἀδίχημα, ἄχων δὲ αὑτὸ φασκῃ 

πεποιηχέναι, ἀναφέρων τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὰ πάϑη τῆς ψυ- 
χῆς, ἐπὶ μέϑην, ἔρωτα, ἔλεον, ἄγνοιαν, φόβον, ὀργὴν, 

5 καὶ ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη, γίνεται δὲ συγγνώ- 
μη καὶ ὅτ᾽ ἂν εἰς ἀσθένειαν γήρως xoi or ἂν ἐπὶ δε- 
σπότην ἤ τι τοιοῦτον ἀναφέρωμεν. τινὲς δέ Ὁ φασιν 
τούτῳ διαφέρειν τὴν μετάστασιν τῆς συγγνώμης... τῷ 

ὑπευϑύνῳ καὶ ἀνευϑύνῳ᾽ τὸ μὲν γὰρ εἰς ὑπεύϑυνόν τι 

40 δυνάμενον γενέσϑαι πρᾶγμα 1 πρόσωπον ἀναςφέρον 5 
τὴν αἰτίαν μεταστατικόν φασιν" τὸ δὲ εἰς ἀγνεύϑυνον 
συγγνωμονιχόν" τινὲς δὲ καὶ τὰ εἰς ἀνεύϑυνον xci τὰ 

εἰς ꝯ  ὑπεύϑυνον ἀναφέροντα μεταστατικά ͵ φασιν᾽ τὰ 
δὲ εἴς τι πάϑος τῆς ψυχῆς συγγνωμονικά. ἑστέον μέν- 

45 TOL, ὡς τὸ τῶν βασάνων χαὶ τοῦ χειμῶνος οἱ μὲν ἄλλοι 
συγγνώμην εἶναι τὸ τοιοῦτό φασιν, τῷ ψυχικὸν ἐνταῦ- 

ϑα χινεῖσϑαι παάϑος, τὸν φόβον , Μιψουκιανὸς δὲ Τῇ 

μεταστάσει “προσνέμει ταῦτα ὡς χαὶ τῶν᾽ ἔξωϑεν ὄντα" 

, δοχοῦσι γοῦν οἱ μὲν ἄλλοι χατὰ τοῦτο * συμβαίνειν τῷ 

20 TOYVtXO) * δῆλον γὰρ ὡς συγγνώμη ἐστὲν ἡ βάσανος, τῷ εἶναε 
ἀνεύϑυνον, ὃ μέντοι ΜὝινουχιανὸς καὶ χατὰ τοῦτο ἐναν- 

τιοῦται. Καὶ ἴσως ταῦτα οὐ x ex dic ξητητέον, τί 
δήποτε τὸν ἐχείνων δεχόμενος λόγον, αὑτὸς εἰσήνεγχεν 

ἕτερον. εἴπερ γὰρ μὴ δέχεται, τί μὴ διαῤῥήδην ἀντεῖπεν" 
35 τῷ γὰρ ἀντειπεῖν μὲν, p 9 λύειν δὲ τὸ ἁμάρτημα δυ- 

oiv ϑάτερον ἢ ἀγνοίας οὐκ ἐχφεύξεται ἢ φϑόνου " ἀλλά 
φαμεν, ὅτι εὔλογον ἔχει τὴν συγκατάϑεσιν᾽ ἤσϑετο γὰρ 

καὶ τὸν 5? ἐκείνων λόγον, τῷ οἰκείῳ σχρπῷ συμφερόμε- 
E | vov, 

4 Par. UE dé φησι τούτῳ διαφ. τὴν μετάστασίν φασι v. 9. 

δι. 414, ἀναφέρων. 6 εἰς inserui, quamvis absit ab Ald. et 
Par. 7 Ald. μεταστατικόν. 8 Ald. τὸ. 9 μὴ Ald. om. 

10 Ald. τῶν ἐκείνων λόγων. 
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vov, τὸ δὲ αἰσϑανόμενον. τῶν κακῶς λεγοιιένων χαὶ μὴ 

ἀντιτείνειν ἐπιεικείας, οὐ μέμψεωρ" ἀλλὰ πῶς τοῦτο 

ἐροῦμεν; ὁ μὲν τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως τῷ 

ὑπευϑύνῳ καὶ ἀνευϑύνῳ ἐχώρισεν, οἱ δὲ, ὧν καὶ M 
νουχιανὸς, TO ἔξωϑεν ἄγοντα τὸ ἀδίκημα χαὶ τὰ εἴς τι 299 

πάϑος ψυχῆς ἀναφέροντα, ὅπερ ταὐτὸν τῷ ἀνευϑύνῳ 

xci ὑπευϑύνῳ᾽ ἀνεύϑυνα γὰρ τὰ ψυχικά" ἐπειδὴ δὴ καὶ 
χειμὼν καὶ βάσανοι, χἂν ἔξωϑεν, ὅμως φοβεῖ τὴν 
ψυχὴν καὶ καταπλήττει, ἔδοξε διὰ τοῦτο διαφωνεῖν 
ἹΜινουκιανὸς “Ἑρμογένει" ὁ μὲν γὰρ τῶν ἔξωϑεν εἶναι 10 

μεταστατιχά φησιν, ὁ δὲ τῷ '* πάϑος ψυχικὸν κινεῖν C 
συγγνωμονικὰ φησιν αὑτά. ᾿Εζήτησαν δὲ τινες καὶ τοῦ- 
το, διατί φησιν ὁ τεχνικὸς μηδὲν διαφέρείν τὴν συγγνώ-. 

μὴν τῆς μεταστάσεως, εἰ μὴ μόνον ὀνόματι" εἰ μὲν γὰρ ἡ 

μηδὲν διαφέρουσιν ἀλλήλων, τί κἀνταῦϑα x&v τῇ με- 15 

ϑόδῳ τοσοῦτον περὶ αὑτῶν κατέτεινε λόγον; εἰ δὲ δια- 

φέρουσι, τί ᾽μὴ καὶ πρᾶγμα διάφορον ἐν ἀμφοτέροις 
eivai φησιν; ἀλλὰ φήσομεν ἡμεῖς πρὸς τοῦτο, ὅτι OU 
πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφορῶν ταὐτά φησιν, ἀλλὰ 
πρὸς τὴν διαίρεσιν" καὶ γὰρ bv μεταστάσει φησὶν ἐμ- 10 

πίπτειν τὸ συγγνωμονεχὸν καὶ τὸ μεταστατικὸν, χαὶ τό 
γε μεῖζον ἔστιν ὅτε καὶ ἐπὶ συγγνώμης οὐ χρώμεϑα πλα- 
τέως τῇ συγγνώμῃ, αλλ᾽ ὅσον ἐφαψάμενοι μόνον εὐ- 

ϑέως ἐπὶ τὴν μετάστασιν μεταβαίνομεν" τοῦτο δὲ yive- 
ται," ὅτ᾽ ἂν ἔνδοξον ἢ τὸ πρόσωπον" ἀρ᾽ οὖν, φήσει 25 
τις, oödey κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφέρουσι; λέγομεν τοί- 
γυν, ὅτι xata piv 'τὴν διαίρεσιν οὐδὲν, κατὰ δὲ τὴν 
χρῆσιν, ναὶ" ἐφ᾽ ἑκατέραις γὰρ στάσεσι τῷ χυριωτέρῳ 
“κεφαλαίῳ χρησόμεϑα" ἐν μεταστάσεν μὲν μεταστατιχῷ, 
συγγνωμονικῷ δὲ ἐν συγγνώμῃ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀναιδές ἐστι 30 

τὸ ἠδικηκότα τινὰ φανερῶς συγγνώμην αἰτεῖν , μεϑόδῳ 

11 ΑἸὰ. τὸ, 
Rhetor.1V. — 44A 
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τινὶ δεῖ τῷ κεφαλαίῳ χρήσασθϑαν xol πρῶτον μὲν ϑεῖ- 
ναι τὸ κατ᾽ 5) ἐπαγγελίαν τοῦ μέλλοντος, οἷον ὅτι νῦν 
διαφυγὼν “αὖϑις ὑμῖν χρήσιμος ἔσομαι" ἔπειτα ix πα- 
ραδείγματος τοῦτο πιστώσασϑαι, ὅτε πολλοὶ πολλάκις 

5 τὸ πρῶτον δόξαντες ἀδικεῖν ἀγαϑοὶ τελευταῖον γεγόνα- 
σιν" οἷον Θεμιστοκλῆς τὸ ἱπρῶτον συνέζηχεν ἀσωτὶᾳ" 

σοφίᾳ τὸ τελευταῖον πάντας παρήλϑεν᾽ εἶτα Auißu- 

δης καὶ εἴ τις ἄλλος, χαὶ ὡς, εἰ τὸ πρῶτον ἁμαρτὼν 

ἀνῃρέϑῃ, ovx ἂν ἔμελλον τῆς Θεμιστολλέους σοφίας ἀ- 
10 πόνασϑαι' δεύτερον ἐχ τῆς τῶν δικαστῶν εὐνοίας, Ott 

. φιλανθρωπεύεσθαι τοῖς ἁμαρτάνουσιν εἰώϑασιν ἅπαν- 
reg" & yaQ οὐκ ἐφιλανθρωπεύεσϑε, οὐδεὶς ἀνθρώπων 
ὑπελέλειπτο" χοινὸν γὰρ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὸ 

πλημμελεῖν" εἶτα πλατυνοῦμεν -ὡς ἐκ παραδείγματος τὸν 
15 τῆς φιλανϑρωπίας λόγον. ᾿Ιστέον δὲ! ὡς πᾶσα στάσις 

ἀντιϑετιχὴ δικανική ἐστιν. Ζητητέον δὲ, διατὶ εἴγε nav- 
. ταχοῦ τὸ ᾿'πρώτομ ζήτημα γαραχτηρίζει τὴν στάσιν, ἐν 
ταῖς ἀντιϑετιχαῖς ὁ ὅρος προτάττεται τοῦ ἀντιϑετικοῦ. 
καί φαμεν, ὅτε παραγραφιχοῦ τάξιν ἐπέχει ἐνταῦϑα ὃ 

20 ὅρος" ἐπειδὴ οὖν φύσει πρὸ τῆς εὐθυδικίας καὶ ἀπολο- 

γίας ἐστὶ τὸ παραγράφεσϑαι τὴν κρίσιν, εἰκότως ὃ ὅρος | 

προτέταχται τὼν ἑξῆς χεφαλαίων. 
*. 

Μαρκελλίνου. Οὐκ ἀγνοῶ, φησὶν, ὡς τινες 
τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως οὐ τῷ 1} ἀνευϑύ- 

35 Yw καὶ ὑπευϑύνῳ διορίζουσιν" οἱ δέ φασιν, ὅτι Mi- 
γνουχιανὸς διαχωρίζει τὴν συγγνώμην thue μεταστάσεως 
οὗ τῷ ἀνευϑύνῳ χαὶ ὑπευϑύνῳ, ὥσπερ διωρισάμην ἐγώ, 

ἀλλὰ μόνῳ τῷ 14 τήν μετάστασιν γενέσθαι , ὅτ᾽ ἂν ἐπὶ 
τῶν ἔξωϑεν ὃ φεύγων ἀνενέγκῃ τὴν αἰτίαν ἢ πρί σω- 

δ0 πον ἢ πρᾶγμα καὶ ὑπεύϑυνον καὶ ἀνεύϑυνον" τὴν δὲ 

12 Ald. κα, 45 Ald, οὕσω, h. 1. et paullo post 1. 27. 48 
τῷ Ald. om, 
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συγγνώμην, 0r ἂν εἰς πάϑη μόνα ψυχῆς, ἢ 7 ἔλεον, ἢ 
ἔρωτα, ἢ ἃ ἄγνοιαν, ἢ ὀργὴν, ἢ φόβον φυσιχὸν, ovx ἔξω. 
ϑὲν προσγενόμενον" καὶ οὗ μέμφομαι, φησὶ, τὸν οὕτω. . 

διαιροῦντα, δοχεῖ γὰρ καὶ ἐμοὶ καλῶς λέγειν. 

ἔτι περὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν.. 0007 δ 

Περὶ ἀντιστάσεως. 

Συριανοῦ. Μετὰ τὴν ἀντίληψιν ἀχολούϑως ἐπὶ 
τὰς ἀντιϑετιχὰς μετιέναι στάσεις εὔλογον" εἰ γὰρ αἱ 200 
τέσσαρες ἀντιϑετικαὶ σὺν τῇ ἀντιλήψει δικαιολογιχαὶ 
καλοῦνται; I ἀναγκαῖον ἂν εἴη εὐθέως. τῇ ἀντιλήψει 40 

ταύτας ἐπάγειν" ὧν πρώτην ταχτέον. τὴν ἀντίστασιν, 
ἥτις ὠνόμασται 2 ἀπὸ τοῦ ἀντιτιϑέναν καὶ ἀνϑιστῶν 
τῷ ἐγχαλουμένῳ ἀδικήματι ἐὐεργέτημα" ὃ ορίξεται 3 δὲ αὐ- 

4 Ven, addit: ὡς τὰς περὶ τρόπον τοῦ φεύγοντος περιέχονσαι 
δικαιολογίας. . 2 Ven. ὠνόμασται μὲν οὕτω. — 5 Ven. “Ορῖζε- 
ται δὲ αὑτὴν Ἡπουκιανὸς uiv οὕτως " ἀντίστασίς ἐστιν 5$) ἔχουσα 
φαῦλόν τι καὶ καλόν" ἔσται δὲ οὗτος μύτε ἐκ γένους ὧν καὶ δια-- 
φορῶν, ὡς εἶναι τέλειον ὅρον, μήτε ὑπογραφή τις ὦν" ai γὰρ ὗπο- 

γραφαὶ, εἰ καὶ μὴ τὴν οὐσίαν σημαίνουσι τῶν ὑποκειμένων , ἀλλ᾽ 

. οὖν ἴδιόν τε πάντως αὐτῶν περιλαμβάνουσι" τὸ δὲ πρὸς Μινουχια- 

γὸν εἰρημένον στοχασμῶν τε ἐδίοις καὶ ἀντιλήψει καὶ μεταλήψει ἀρ- 
μόσει" καὶ γὰρ ἐν στοχασμῷ εὑρεθήσεται φαῦλόν τι καὶ καλὸν, ὡς 
ἐπὶ Περικλέους τοῦ λέγοντος ὑπὲρ τῆς πόλεως, παρισκευάσθαι τὰς 
πανοπλίας, καὶ ἐν ἀντιλήψει, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν 
ἀνελόντος, καὶ ἐν μεταλήψει, ὡς ἐπὶ τῆς ἱερείας, τῆς ἐν ἱερῷ τὸν 

τύραννον ἀνελούσης. “Ἑρμογένης δὲ καὶ Μητροφάνης οὕτως Seit 

ται τὴν ἀντίληψιν — — — γεγενημένον" ἔχει δὲ. καὶ οὗτος ἀτελῶτ' 

οὔτε γὰρ ἐκ γένους ἐστὶν καὶ διαφορῶν, καὶ πόϊὲ γίνεται ἀντιστα- 

τικὸν πρόβλημα, οὗ τὶ ἐστιν ἀπεφήνατο" ὃ δὲ τελείως ἔχων τῆς.ὥν- 
τιστάσεως ὅρος ἐστὶν οὗτος — — — — — — ἀδικήματος" ἴδιον δὲ 

“τῆς ἀντιστάσεώς ἐστιν τὸ (Cod. rov) δι᾽ αὐτοῦ toU ἰἀδικήματος ἄντιτι-- 

Oévas μεῖζον εὐεργέτημα γεγενημένον; ὡς ὃ τὸν ἵππον ἀνελων, x. t. λ. 

͵ 44. 



] 
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τὴν Ἑρμογένης καὶ Μητροφάνης οὕτως, ὅτ᾽ ἂν ὁμολο- 
γῶν ὁ φεύγων τὸ πεπραγμένον ἀντιτιϑῇ δι᾿ αὐτοῦ τοῦ 

ἀδικήματος εὐεργέτημα τε γεγενημένον" ἔχει δὲ 4 ἀτε- 

λῶς, οὐ γὰρ τί ἐστι λέγει, ἀλλὰ πῶς καὶ πότε γίνεται 

b ἀντιστατιχὸν πρόβλημα" ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς ἀντι- 

στάσεως ὅρος " οὗτός ἐστι" στάσις πολιτικοῦ πραγμα- 

τος τῶν ἐπὶ μέρους, καϑ᾽ ἣν ὃ φεύγων ὁμολογῶν τὸ 

γεγενημένον ἀντιτίϑησιν εὐεργέτημα μεῖξον δι᾽ αὑτοῦ 

πεπραγμένον. coU: ἀδιχήματορ' ὡς ὃ τὸν ἵππον ἀνελὼν 

49 ἀντιτίϑησι τοῦ δεσπότου τὴν σωτηρίαν" ὃ δὲ τὸ τεῖχος 

κατασχάψας στρατηγὸς τὴν χατὰ πολεμίων νίχην" τὸ γὰρ 

λέγειν ἴδιον εἶναι ἀντιστάσεως τὸ ἀμφότερα ὁμολογεῖ- 
σϑαι,5 τό τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, κοινόμ ἐστε 

καὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑετιχῶν'" ἀποροῦοι δέ τινες πρὸς 
45 τοῦτο λέγοντες , εἰ ἄμφω ὁμολογεῖται 7 xal οὐδεμία τις 

ἐν αὑτῇ ὃ γίνεται ζήτησις, ἀσύστατον ἄρα" πρὸς ove 

ἐροῦμεν, ὕτι κατὰ μὲν τὸν τοῦ φεύγοντος λόγον ἀμφό- 
τέρα, δοκεῖ ὁμολογεῖσϑαι: ? xara δὲ τὸν τοῦ διώχοντος, 

τὸ μὲν ἀδίκημα φανερόν ἐστι, τὸ δὲ δοχοῦν εὐεργέτημα 

40 δι᾿ ἕτερον πεπράχϑαι λέγεται" Ἶ5 ὡς ἐπὶ τοῦ χατασχα- 

ψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος 1: xal νιχήσαντος" 9 μὲν 

καϑαίρεσις τοῦ τείχους φανερὰ, ἡ δὲ vixg ἀμφισβητεῖ- 

ται πότερα διὰ τὸν στρατηγὸν ἢ διὰ τὴν εὐτολμίαν 
τῶν πολιτῶν γέγονεν" ἔτε ys μὲν οὐδὲ ὡς ἀδίκημα τὸ 

35 γεγονὸς ὃ φεύγων ὁμολογεῖ πεπραχέναι, *? ἀλλὰ τῆς 

εὐεργεσίας ἀρχὴν ὁρίξεται τὸ εὐθυνόμενον, ὥστε ἀμφό- 

reoo⸗ τὸ μὲν ὠφελοῦν αὐτοὺς ὡς πρόδηλον ἐξεταάζουσι" 
τὸ δὲ ἐναντιούμενον, εἰ xai φανερὸν εἰναι δοχεῖ, ἀλλ᾽ 

4 δὲ Ald. om. 5 Ald. ὃ ὅρος. 6 Ven. ὡμολογῆσϑαι ἐν 

αὐτῇ. 7 Ven. ὡμολόγηται. 8 Ald. et Par. ἐν αὑτῷ, Ven. 

ἐν αὑτῇ. 9 Ven. ὡμολογῆςϑαι. 10 Ven. φαίνεται. 4141 τὸ 

τεῖχος ex Ven, inserui, in Ald. et Par. deest. 12 Ald. πε- 

πράχϑαι (sic ecribit constanter), 

e -- 
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ἐφ᾽ ὃ βούλονται" μετάγουσιν " εἴδη δὲ ἡ ἀντίστασις οὐκ 
ἐπιδέχεται, διότι οὐδὲ τὰ εἰδοποιοῦντα ἐν ταῖς στάσεσιν 
ἐν αὐτὴ ἐμπίπτει, φημὶ δὴ χεφαλαίων 3. πλεονασμὸν 
57 ἔλλειψιν 15 ἢ τάξιν διάφορον, ἅπερ πολλάκις ἔ φαμὲν 
τὴν ἑτερότητα τῶν εἰδὼν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζε- δ 
σθαι" τρόποι δὲ ἀντιστατιχῶν προβλημάτων εἰσὶ τρεῖς" 
ὃ μὲν 15 περὶ ἰδιωτικῶν. ἐστιν, ὁ δὲ περὶ δημοσίων, ὃ 
δὲ περὶ δημοσίων ἅμα καὶ ἰδιωτιχῶν, 16 περὶ ὧν ἤδη ei- 
πομεν" διαιρεῖται δὲ ἡ ἀντίστασις χεφάλαίοις τοῖσδε, 
προβολῇ χοινῇ, γνώμῃ τοῦ φεύγοντος , τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς 40 
ἄχρι τέλους τοῦ χατηγόρου, ἀντιστάσει τοῦ φεύγοντος, 

| μεταλήψϑι τοῦ κατηγόρου, μεταστάσει, ὅτε ἐμπίπτει, 
τοῦ qe γοντος. ἰστέον γὰρ, ὅτι μόνη τῶν ἀντιϑετιχῶν 
ἡ 17 μετάστασις συμπλέχεται 18 τῇ ἀντιστάσει" οὐχ ἀεὶ, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τινων προβλημάτων, ὡς ἐπὶ τοῦ κατασχάψαντος 45 
τὸ τεῖχος στρατηγοῦ, 3? τοῖς πρός τι καὶ βιαίῳ "5 ὅρῳ κους 
vois , μεταλήψει ix προσώπου, - ἀντιλήψει" ἡ μὲν οὖν 
προβολὴ xowr ἐστι τῷ τὸν μὲν κατήγορον τὸ ἀδίκημα 

13 Ald. et Par, κεφάλαια. Ven. κεφαλαίων. 14 Ald. ἔλαιτ- 
to». Ven. et Par. ἔλλειψιν. 15 Ven. ὃ μὲν yàp 16 Ven. 
pergit: περὶ ἰδιωτικῶν μὲν, οἷόν τις τὸν ἔποχον εἰς τοὺς πολεμίους 

᾿ἐκκομίξοντα βαλὼν ἀπέκτεινε, καὶ χρίνεται μετὰ ταῦτα ὑπὸ τοῦ δε- 
σπότου βλάβης περὶ δημοσίων" καὶ πόλεως πὸλιορκουμένης συνεβού-- 
λευεν ὃ στρατηγὸς ἐπεξελϑεῖν" μὴ δυνηϑεὶς πεῖσαι xatéxoys μέρος - 
τι TOU τείχους, ἐπεξελϑόντες ἐγίκησαν, καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδι- 
κημάτων ὃ στρατηγός" περὶ δημοσίων δὲ καὶ ἰδιωτικῶν, οἷον τύ- 

, θάᾶγνος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ἤρα κόρης, ἔπεμψεν αἰτῶν καὶ πό- 
λεμον ἀπειλῶν, εἰ μὴ λάβοι" $ πόλις οὐκ ἔδωκεν, ἐπιόντος τοῦ 

τυράννου πολέμου νόμῳ ἀπέκτεινεν ὃ πατὴρ τὴν παῖδα καὶ πρὸ τοῦ 
τείχους ἔῤῥιψεν" ἰδὼν ὃ τύραννος ἀνέζευξεν, καὶ κρίνοται ὃ πατὴρ 

φόνου" διαιρεῖται δὲ ἢ ἀντίστασις x. τ. À. 47 Ald. et Par. 5 
Om., recepi ex Ven. 18 Ven. ἐμπλέχεται-. 19 Ven. add. 

μεταλήψει δευτέρᾳ τοῦ κατηγόρου. 20 Ald. βιαίαις. 
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, αὕξείν, τὸν δὲ φεύγοντα τὸ εὐεργέτημα ἐν τῇ ἑαυτοῦ 
πρόβολῃ᾽ ἡ δὲ γνώμη ἔστε μὲν, ὡς εἴρηται, τοῦ φεύ-- 

γοντὸς, πλατύνεται δὲ τοῖς ἐκ διαιρέσεως σχήμασιν, αὐ- 

τίᾳ δι ἣν τοῦτο πέπραχεν, παραδείγμασι ; προσώπου 
5 ποιότητι, τοῖς ἐγκωμιαστιχοῖς τόποις, γένει, φύσει," ἄγω- 
γῇ. ἐπιτηδεύμασιν, ἀνάγχῃ, ἐκβάσεε τῶν τε νῦν Ὄντων 

ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐπελθόντων 31 γαλεπῶν, εἰ μὴ τοῦτο 

ἦν πράξας" τὰ δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ϑήσει 0 χα- 
τήγορος, ρὑχὶ τὸ ἀδίκημα ἀφηγούμενος, πρόδηλον γὰρ 

40 τοῦτο καὶ ὡμολογημένον, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ κατασχευά- 

ἕξων" ὅτι φαύλῃ" γνώμῃ τὸ γεγονὸς ὃ φεύγων διαπέ- 
πραχται" εἶτα τὴν ἀντίστασιν τὸ οἰχεῖον τῆς στάσεως 
κεφάλαιον εἰσάξει ὁ φεύγων, τὸ συμφέρον, τὸ διὰ TTG 

. βλάβης γεγονὸς ἐξαίρων, πλατύνεται δὲ ἐχφράσει καὶ 

45 αὐξήσει τοῦ δεινοῦ xal ϑέσει, χρὴ γὰρ πρότερον ἐξᾶραε 
τῷ λόγῳ τὰ περιστάντα δεινὰ τὴν πόλιν, ἢ τὸν ἄνϑρω-- 
πον τὸν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις Ἱμέλλοντα γίνεσθαι 33 διὰ 
τοῦ ἵππον, καὶ οὕτω τὸ εὐτρλέτημα ἐπάγειψ, πλατύνον--: 

99] τα τῇ ϑέσει" ἕπεται δὲ ἀντιστάσει 35 μετάληψις λύου- 
20 σα αὐτὴν, ἐνστάσεε τὸ xol ἀντιπαραστάσει πλατυνομένη" 

μετὰ δὲ ταῦτα κινήσει στοχαστικὴν ἀντίϑεσιν ὁ χατήγο- 
ρος, ἥτις ὑπὸ τοῦ φεύγοντος λύεται βουλήσει ?5 καὶ δυ- 
γάμει" εἶτα μετάστασις 395 ὑπὸ τοῦ φεύγοντος εἰσάγεται, 
ὅτε ἐμπίπτει, λέγοντος, ἀλλ᾽ ὃ δῆμος αἴτιος μὴ πεισϑείς" 

35 χαὶ πάλιν ταύτην ὃ κατήγορος λύσει μεταλήψει" χαϑό- 
λου γὰρ τῶν πέντε διχαιολογικῶν λυτιχή ἐστιν ἡ μετά- 
ληψις, πρός τι χοινὰ, τοῦ μὲν μεῖζον ἀποφαινομένου 

ròô ἀδίκημα τοῦ εὐεργετήματος, τοῦ δὲ φεύγοντος προ- 
κρίνοντος μετὰ κατασχευῆς τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀδικήμα- 

N 

21 Ven. ἐπελϑόντων ἂν. 22 Ven. φαύλῃ τῇ yx. 35 Ven. 
γίγνεσϑαι. 844 Ven, τῇ ἄντιστ. 25 Ven. βουλ. se xal, 426 
Ven. 5 μετάστ. 
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vog" ὅρος βίαιος» xoig τοῦ μὲν μηδ᾽ ὅλως εὐεργέτημά 
τι 37 γεγενησϑαι παρὰ 28. τοῦ φεύγαντος διαγορεύοντος, 
τοῦ δὲ μηδεμίαν ἀπηντηκέναι βλάβην ἐκ τοῦ γεγονότος 
ἰσχυριξομένου" εἶτα μετάληψις ἐπὶ πρόσωπον κινεῖτάι 
τοῦ 33 χατηγόρου" ἔστε δὲ οὐ τῶν ἀεὶ ἐμπιπτόντων" ὅτ᾽ 5 
ἂν δὲ ἐμπέσῃ, λύεται ἀντιλήψει. ἔστι δ᾽ ὅτε xol στο-᾿ 
χαστιχὴ ἀντίϑεσις ἐν ἀντιστάσει ἐμπίπτει" οἷον ἐπὶ τοῦ 
στρατηγοῦ, 55. ἀλλ᾽. ἄδηλον εἰ πάντως ἡ νίκη ?* πρὸς 
ἡμῶν ὑπάρξει" ἣν ὃ στρατηγὸς λύσει βουλήσει τὸ xai 
δυνάμει τῶν στρατιωτῶν" ὡς προχινδυνεύειν ἀεὶ 33 βου- 40 

᾿λάμενοι τῆς πατρίδος, οὐχ ἀδύνατος χατὰ πολεμίων ὑπ- 
ἤρχον στῆσαι τὰ τρόπαια καλῶς ἐκπαιδευϑέντες ὑπ᾽ 
ἐμοὶ τὰ πολέμια καὶ τεϑναναι μᾶλλον εὐχλεῶς, ἢ Cj ai-. 
σχρὼς ἐπὶ τῶν παραταξδβων αἱραύμενοι. Τοιαύτη μὲν" οὖν 
ἡ τῶν ἀντιστατιχῶν ὑπάρξει διαίρεσις χεφραλαίων. ἱστέον 45 
δὲ, ὅτι τῇ μὲν ἀντιστάσει μετάστασις συνεπιπλέκεται , ti 
δὲ μεταστάσει συγγνώμη, τῇ δὲ Guy you χαὶ τῷ ἀντεγ- 
χλήματι ἀντίστασιρ. ἔστι δὲ χἀχεῖνο τὸ ζήτημα ἀντιστα- 
τιχὸν, κἂν ἐνέθις τῶν τεχνογράφων μετάστασις εἶναι 
δοχῇ. Aoxidauos λοιμοῦ καταλαβόντος 4Óqvag, ἀνέ- 20 
ξευξε καὶ χρίνεται παρὰ “Σπαρτιάταις δημοσίων" 33 τὸ 
τὲ γὰρ ἀδίκημα φανερὸν ἐνταῦϑα, τὸ χαταλεπεῖν οὑτωσὶ 
τὴν πολεμίαν ἑτοίμως. καὶ τὸ εὐεργέτημα πρόδηλον, τὸ 
μὴ συγχωρῆσαι τῷ στρατεύματι λοιμοῖ πειραϑηναι" ἔτι 
δὲ ἐν μεταστάσει 34 ἐπὶ πρόσωπον. ὑπεύϑυνον ἢ ῥητὸν 25 
ὑπεύϑυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν ὃ φεύγων τοῦ πεπρα- 
γμένου. ὁ δὲ λοιμὸς ἐφ᾽ ὃν ὁ ̓ Δρχίδαμος μεταφέρει τὴν, 
αἰτίαν ἀνεύϑυνον. 
— 

27 τι Ven. om, 28 Ald. περὶ, Ven. παρὰ. compendium 
in Par. utrique convenit. — 29 Ven. παρὰ τοῦ xar. 50 Ven. 
TOU κατασχάψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος. 51 ἢ vix ex Ven. re. 
cepi, in Ald. et Par. deest. $2 ἀεὶ Ven. om. $3 Ven. 
add, ἀδικημάτων, 84 Von. ἐν τῇ μετ. 

, 
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|. Περὶ μεταστάσεως. 

Συριανοῦ. Τὴν δὲ μετάστασιν Μινουχιανὸς μὲν 
οὕτως ὁρίζεται" OT ἂν μεταφέρωμεν τὸ ἀδίχημα ἐπὶ 
πρόσωπον, ἢ ῥητὸν ὑπεύϑυνον" “Ἑρμογένης * δὲ, 5 ὅταν 

- δ ὁμολογῶν ὃ φεύγων τὸ ἀδίκημα ἐπὶ πρόσωπον ἢ ῥητὸν 
ὑπεύϑυνον μεταφέρῃ ? τὴν αἰτίαν" ὁ δὲ τελείως ἔχων 
τῆς στάσεως ὅρος οὗτός ἐστι" μεταστασίς ἐστι στάσις 

πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, χαϑ᾽ ἣν ὁ φεύ- 
γων ὁμολογῶν τὸ ἀδίχημα ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύϑυνον ἢ 

40 ῥητὸν * ὑπεύϑυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν" ἴδιον δὲ με- 
ταστάσεως τὸ ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύϑυνον ἢ ῥητὸν ὑπεύ- 
ϑυνὸον μεταφέρειν 5 τὴν αἰτίαν, ἐπὶ τὸ πρᾶγμα δὲ μηδέ- 
ποτε, ὡς ᾿Φρχίδαμος ἐπὶ τὸν λοιμόν, πρόσωπον μὲν οὖν 

ὑπεύϑυνόν ἐστε τὸ δυνάμενον δοῦνα, δίχην- ῥητὸν δὲ 
45 ὑπεύϑυνον τὸ λυϑῆναι δυνάμενον. κοινωνεῖ δὲ ἡ 9 με- 

τάστασις ταῖς ἄλλαις ἀντιϑετιχαῖς, πρῶτον μὲν τῷ γέ- 

γει" ποιότης γὰρ καὶ δικαιολογία. χαὶ ἀντάϑεσὶς γένος 

αὐτῶν" τὸ μὲν εἰδιχώτατον 7 ἡ avtüdgow, τὸ δὲ σὺν 
ἀντιλήψει 7 δικαιολογία, τὸ δὲ σὺν ἄλλαις πλείοσιν 5 

20 ποιότης. πλὴν γὰρ στοχασμοῦ, χαὶ ὅρου αἱ λοιπαὶ στα-- 

σεις ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται. ἔπειτα τῷ ἀμφότερα 
ὁμολογεῖσϑαι, τὸ τε ἀδίχημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, κοινὸν 
γὰρ καὶ τοῦτο τῶν ἀντιϑετικῶν, διαφέρει δὲ τῶν uiv? 

, αντιϑετικῶν τῷ 35 ἐπί τι ὑπεύϑυνον τῶν ἔξωθεν μετα- 

1 “Ἑρμογένῃς δὲ — — ἢ ρητὸν ὑπεύϑυνον Ald, om, recepi ex 

Par. et Ven. 2 δὲ Ven. om, 5 Ald. μεταφέρει. Post αἰτίαν 

Ven. addit: προδήλων δὲ ὄντων κἀνταῦϑα τῶν περὶ τοὺς ὅρους á- 
μαρτημάτων, ἀπὸ τῆς ἐξετάσεως τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ὕρων, 

περίεργον ἂν εἴη τοὺς αὐτοὺς ἐπειςκυκλεῖν λόγους" ὃ δὲ τελείως ἔχων 
τῆς μεταστάσεως ὅρος ἐστὶν 60s. 4 ἢ ῥητὸν ὑπεύϑ. Ven. om. 

5 Ald. μεταφέρει. 6 ἡ Ven. om. 7 Ven. ἰδιμώτατον. 8. γὰρ 

Áld. om. — 9 μὲν Ven. om. 410 Ald, τὸ. 
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φέρειν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδικήματορ" τῆς δὲ ἀντιλήψεως 
τῷ ἐνταῦϑα μὲν τὸ ἀδίχημα ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὃμο- 
λογεῖσϑαι" ἐν δὲ ἀντιλή ye ἀνεύϑυνον μὲν εἶναι τὸ 
πεπραγμένον πάρὰ τρῦ φεύγοντος,' διὰ δέ τινα περί- 
στασιν ὡς ἀδίχημα χρίνεσϑαι. εἴδη δὲ διάζορα οὐκ 5 
ἔγει 7 μετάστασις" ἡ δὲ τῶν χεραλαίων διαίρεσις ἔστι 

μὲν ἡ αὐτή πως τοῖς ἐν ἀντιστάσει, διαφέρει δὲ τῇ τε 

τάξει καὶ τῇ προβολῇ , τῇ μὲν προβολῇ, ὅτι ἐν μὲν τῇ ?* 

ἀντιστάσει κοινή ἐστιν ἑκατέρων τῶν ἀγωνιζομένων, ἐν 202 
δὲ μεταστάσει μόνοι τοῦ κατηγόρου" ty δὲ τάξει, ὅτι 10 

ἡ μετάστασις τὸ κεφάλαιον ἐνταῦϑα μετὰ προβολὴν καὶ 
γνώμην xoi τὰ ἀπ᾿ ἀργῆς ἄχρι τέλους πρὸ τῶν λοιπῶν 
τάττεται χεραλαίων, ὥσπερ ἐν τῇ ἀντιστάσεί τὸ ἀντι- 
στατιχὸν μεϑ᾽ ἃ εἶπον χεφάλαια τάττεται. ἔστι δὲ καὶ 
ἢ στοχαστικὴ ἀντίϑεσις ἡνίχα ἐμπίπτει" ἂν μὲν ἄντι- 15 
στάσει ὑπὸ τοῦ χατηγόρου εἰσάγεται, ἐν δὲ μεταστάσει 
ὑπὸ τοῦ φεύγοντος. ** τῆς δὲ μεταστάσεως ἡ μὲν τίς 

— — — 

14 "Ven. τῇ om. 12 Vén. pergit: Ἢ δὲ τῶν κεφαλαίων 
διαίρεσίς ἐστι τοιαύτη" προβολὴ. τοῦ κατηγόρον πλατυνομένη οἷς 
πολλάκις εἴρηται, γνώμη τοῦ φεύγοντος, ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει πλα- 

τυνομέόνη" τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ κατασκευῆς εἰσαγόμενα, 

ἃς οὐ δεῖ τὰ πραχϑέντα μόνον σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην, ἀφ" 

(Cod. ἐφ᾽) ἧς ταῦτα κεχώρῃχεν᾽" ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ ζητήματος, νό- 

μος ᾿Αϑήνησι νύκτωρ x. τ. 4, — — δημοσίων ἀδικημάτων. Μετάστα- 
σις τοῦ φεύγοντος" πλατύνεται δὲ τοῖρ αὐτοῖς οἷσπερ καὶ ἢ ἀνιίστα- — j 

Gig, ἐκφράσει τε καὶ αὐξήσει τοῦ δεινοῦ καὶ ϑέσει" μετάληψις ἐκ 

πράγματος κατηγόρου , ἀντίϑεσις στοχαστικὴ τοῦ φεύγοντος, καὶ 
οὗχ ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐκινεῖτο" λύεται δὲ οἷς 

πολλάκις εἴρηται, βουλήσει τὲ καὶ δυνάμει" πρός τε καὶ ὅρος βίαιος 

κοινὰ, μετάληψις ἐπὶ προσώπου τοῦ κατηγόρου" "ἀντίληψις τοῦ φεύ- 

γοντος λύουσα τὴν μετάληψιν" τῆς δὲ μεταστάσεως ἢ μὲν τίς ἐστιν 

ἐπὶ ῥητὸν, ἧς παράδειγμα τὸ εἰρημένον ζήτημα, 5j δὲ ἐπὶ πρώσωπον, ὁ 

ὡς τόδε, νόμος τὸν πρεσβευτὴν λαβόντα παρὰ τοῦ ταμίου χιλίας 

δραχμὰς εἰς ἐφόδιον ἐξιέναι, πρεσβεντής τις χειροτονηϑεὶς καὶ μὴ 
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ἐστιν ἐπὶ ῥητὸν, ἧς παράδειγμα" νόμος ᾿4ϑήνησι νύχτωρ 
μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, KAéevog ἀγαγόντος τοὺς ἀπὸ 
“Σφαχτηρίας νύχτωρ, Νικίας ἐφεστὼς τῷ τείχει οὐχ ἢ, 
γοιξεν᾽ ἐπελθόντες οἱ πολέμεοι ἀπέχτειναν “αὐτοὺς, xal 

5 χΧρίνεται [Νικίας δημοσίων ἀδικημάτων" ἡ δὲ ἐπὶ πρόα- 
oov, ὡς ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ μὴ λαβόντος παρὰ τοῦ 

ταμίου τὰ χρήματα᾽ ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ 
ταμίου μετοίσεε τὴν αἰτίαν ὁ πρεσβευτὴς εὐθυνόμενος" 

διαφέρει δὲ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως ἡ ἐπὶ νόμον us- 
40 τάατασις τῷ τὴν μὲν ἐφ᾽ οἷς ἐποίησε προβάλλεσθαι 

τὴν ἐξουσίαν, πλὴν εἰ μή more ἀντίληψις ἐφ᾽ οἷς οὐχ 
ἐποίησεν εὑρεϑείη" τὴν δὲ μεέάστασιν πάντως ἐφ᾽ οἷς 
οὐχ ἐποίησεν. εἰναις 

Περὶ ἀντεγχλήματος. 

45 Συριανοῦ. ᾿Δντέγχλημά ἐστι στάσις. πολιτιχοῦ 
πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, χαϑ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολο- 

γῶν τὸ πεπραγμένον ἄξιον εἶναι φήσει * τὸν πεπανϑό- 
τα τοῦ γεγονότος" ^ ἴδιον δὲ ἀντεγχλήματός ἐστι, τὸ 

πάντως ? τὸ πεπονϑὸς πράσωπον ἑκὸν * παρέχεσθαι 
30 τὴν αἰτίαν τοῦ παϑεῖν ἅπερ πέπονϑεν" οἷον τὸ ὑπὸ τοῦ 

πατρὸς ἀνῃρημένον μειράχιον ἑχὸν ἐπὶ τὴν πορνείαν 
ἐχώρησεν" ἡ κατασχαφεῖσα πόλις ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ 
ἑκοῦσα ἀπέστη" ἱχατέρῳ γὰρ ὑπῆρχε δυνατὸν, μὴ γενέ- 
'σϑαι τοῦ πάϑους αἰτίῳ, ὥστε πὰν πρόβλημα ἐν ᾧ τὸ 

35 πεπονϑὸς πρόσωπον ἄχον παρέσχε τοῦ πάϑους τὴν αἱ- 

τίαν, οὐκ ἄν εἴη ἀντεγχληματιχόν" ὥσπερ δὲ ἐν "τῷ 

λαβὼν παρὰ τοῦ ταμίου τὰ χρήματα οὐκ ἐξῆλϑεν καὶ ὑπάγεται τῷ 

γόμῳ" ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸ πρόσ. x. τ. À. 
4 Ven. φησι. 2 Ven. addit: τὸν γὰρ ΜΠινουχιανοῦ τε καὶ 

“Ἑρμογένους 0gov, ὡς κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἡμαρτημένον (Cod. 
᾿ρτημένον) παραλιμπάνειν εὔλολον. ἴδιον δὲ x. τ. λ. 5 εὖ παν- 

τως Áld. om., recepi ex Par. et Ven. 4 Ald. ἑκών. 
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. ἁπλῷ ὕρῳ, ἐν ᾧ ἄλλο μέν ἔστε τὸ κρινόμενον , ἄλλο δὲ 
τὸ ξητούμενον, Q μὲν κατήγορος ἀπολογεῖται, à δὲ φεύ- 

yov Ouoxe διὰ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν ἐναλλάττον- 

reg τὴν τάξιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ ἀντεγκλήματι ὃ μὲν 

διώκων ἀπολογεῖται ὠὡπὲρ τοῦ πεπονϑότος, ὃ δὲ φεύγων 5 
κατηγορεῖ" δέχεται δὲ ἀντίστασιν τὸ ἀντέγχλημα" ἡ δὲ 

τῶν χεφαλαίων διαίρεσις ἡ αὐτὴ ταῖς ἄλλαις (ἀντιϑε- 
τιλαῖς ἐστι" μόνῃ τῇ τάξει τοῦ οἰχείου διαφέρουσα κε- 
φαλαίου καὶ τῇ ἐναλλαγῇ τῶν λεγόντων, ὡς εἴρηται" τὸ 
δὲ ἀντέγχλημα τὸ κεφάλαιον πλατύνεται ὑπὸ TOU φεύ- 10 
γοντος χοινῷ τόπῳ καὶ πολλῇ τῇ καταφορᾷ, ὑπὸ δὲ τοῖ 
χατηγόρου λύεται μεταλήψει. ἵ 

Περὶ συγγνώμης: 

«Συριανοῦ. ΣΣυγγνώμη δέ ἔστι στάσις πολιτιχοῦ 
πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, xa. ἣν ὁ φεύγων ὁμολο- 48 
γῶν τὸ πεπραγμένον, ἐπί τι ἀνεύϑυνον ῥητὸν * ἢ πρόσ- 
ὠπον ἢ πρᾶγμα μεταφέρει τὴν αἰτίαν" ῥητὸν μὲν ἀνεύ- 
ϑυνον χρησμόν" οἷον μετὰ τὸν περὶ τοῦ “Αλυος χρησμὸν 

Κροίσῳ τις συμβουλεύσας στρατεύειν, ἐπὶ Πέρσας χρίνε- 
ται μετὰ τὴν ἥτταν᾽ ? ἐπὶ πρόσωπο δὲ ἀνεύϑυνον, τύ- 20 

ραννον ἢ πολεμίους "3 ἐπὶ πρᾶγμα δὲ ἀνεύϑυνον, ὀργὴν, * 
ἔρωτα, λύπην, φόβον, ὕπνον, χειμῶνα, νόσον, ἀνάγχην 
καὶ τὰ τοιαῦτα" τὰ γὰρ πράγματα ἐφ᾽ ἃ μετάξει τὴν 

5 Ven. addit: προβλήματα δὲ du» ἀντεγκληματικὰ τάδε" | 

τρισαριστεὺς ποργεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου" 

στρατηγὸς συνεχῶς ἀφισταμένην πόλιν συμμαχίδα κατέσκαψε, καὶ 

κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων. 

1 ῥητὸν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα Ven. om., et post YY. τὴν 
αἰτίαν addit: ἔϑιον δὲ συγγνώμης τὸ πάντως ἐπί τι ἀνεύϑινον ῥη- 

τὸν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα μεταφέρειν τὴν αἰτία. 4. Ven, ad- 
dit: ἐπὶ ῥητὸν yàg ἀνεύϑυνον τὸν χρησμὸν μετάξει τὴν atrio», éni 
πρόσωπον δὲ w. τ à. — 8$ Ald πολεμίοι. 4 Ven. ἢ ἔρωτα. ᾿ 
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αἰτίαν, ἢ ψυχιχά ἐστιν, ἢ σωματικὰ, ἢ ἔξωθεν νικῶν- 
τα φύσιν ἀνθρωπίνην" διαιρεῖται δὲ τοῖς αὐτοῖς χεφρα- 
λαίοις ταῖς ἄλλαις ἀντιϑετιχαῖς, πλὴν ὅτι τὸ οἰχεῖον. 

αὐτῆς, φημὶ «δὴ τὸ συγγνωμονικὸν, μετὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
5 χῆς ἄχρε τέλους πρὸ τῶν ἄλλων τάττεται 5 χεραλαίων" 
ὥσπερ ἐν ἀντιστάρει τὸ ἀντιστατιχὸν Ó xoà ἑξῆς. 

5 Ald. et Par. τάττονται. Ven. τάττετα. 6 Ven. per- 
git: Kol ἐν μεταστάσει τὸ μεταστατικὸν, καὶ ἐν ἀντεγκλήματι τὰ 

ἀντεγκληματικόν" ἑκάστη γὰρ τῶν ἀντιϑετικῶν διαφέρει τῆς ἑτέρας, 

πρῶϊον μὲν τῷ ὅρῳ, δεύτερον δὲ τῷ ἰδίῳ, τρίτον δὲ τῷ οἰκείῳ χεφα-- 
λαΐῳ * τέταρτον δὲ τῷ πρός τι" τὸ γὰρ πρός τι ἐν μὲν ἀνειστάσει avy- 

κρισιν ἔχει τοῦ τε ἀδικήματος καὶ τοῦ εὐεργετήματος" ἐν δὲ μετα-- 

στάσει τὴν ἐπὶ νόμον σύγκρισιν τοῦ ῥητοῦ καὶ τοῦ ἀδικήματος" ἐν δὲ 

^ μεταστάσει τῇ ἐπὶ πρόσωπον σύγχρισιν τοῦ μεϑιστάντος προρώπου" 

xal τοῦ εἰς ὃ μεϑίστησιν" ἐν δὲ ἀντεγκλήματι τοῦ τε ἀδικήματος καὶ 

τῆς ἀνάγκης" ἦ ἐὰν προβάληται ὃ παϑὼν καὶ τοῦ τολμήματος οὗ 

τετόλμηκεν ὃ παϑὼν" ἐν δὲ συχγνώμῃ τοῦ τε ἀδικήματος καὶ τῆς 

ἀνάγκης, ἧπερ ἂν προβάληται ὃ παϑών' οἷον νόμος, τὸν ἀποχα- 
ϑευδήσαντα τῶν φρουρῶν ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" πόλεως πολιορχου- 

μένης φύλαξ τις ἀποκαϑευδήσας. εἶδεν ὄναρ, ᾧ χρησάμενοι περιγέ- 
γοιντο τῶν πολεμίων" ἀναατὰς ἐξεῖπεν, ποιήσαντες οἱ ὅπλῖται τὰ 

ὑπὸ τοῦ ὑνείρον δηλωθέντα ἐνίχησαν, καὶ μετὰ τὴν νίχην ὑπάγεταε 

ὃ φρουρὸς τῷ νόμῳ ἐν γὰρ τῷ πρός τι ὁ μὲν κατήγορος, τῆς 

ἀνάγκης, ἦ προβάλλεται ὃ φεΐγων, μεῖζον ἀποφαίνεται τὸ ἀδίκημα" 

ó δὲ φεύγων τὸ ἐκ τοῦ ὕπνου γεγονὸς εὐεργέτημα μεῖζον ἀποδεὶκ.- 

γυσι τῆς παραβάσεως τοῦ νύμου. Διαφέρει δὲ 7 συγγνώμη τοῦ xa- 

λουμένου τῆς γνώμης σταχασμοῦ τῷ ἐνταῦϑα μὲν ὡμολογῆυϑαι τὸ 

ἀδίκημα ὡς ἀκούσιον, ἐν δὲ στοχασμῷ τῆς γνώμης ἐξέτασιν γίγνε- 

σϑαι. πότερον ἄκουσα ἣ μητρυιὰ πεφόνευκε τὸν πρόγονον ἢ ἑκοῦσα 

xal μὴ μανεῖσα" καὶ ἢ μὲν στάσις fGriv, τὸ δὲ στοχασμοῦ εἶδος" 

καὶ ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ τῆς γνώμης. ἵτερον δι᾽ ἑτέρου χρίνεται " 

διὰ γὰρ τοῦ τὸν μὲν vió» τρῶσαι, τὸν δὲ πρόγονον ἀνελεῖν τὸ πε- 

“πλασμένον κρίνεται τῆς μανίας, ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ αὐτὸ τὸ πεπρα- 
γμένον κρίνεται, τὸ ἀποκαϑευδῆσαι, 10 μὴ ἀνελέσϑαι τὰ νανάγια, 

ὡς éni τῶν δέκα στρατηγῶν, εἰ ἔστιν ἣ μανία ζητουμένῳ᾽" ἐν δὲ τῷ 

LI 

. 



] ΕΙΣ ZTAZCEIZGX | 701 

Περὶ πραγματιχῆς. 

Συριανοῦ. Εἰδέναι * yon, ὅτε τῶν συμβουλευτι-- ᾿ 
χῶν ζητημάτων ᾿αἱ ὑποϑέσεις εἰσὶν αἵδε, τὸ δίχαιον, τὸ 093 : 
συμφέρον, τὸ δυνατὸν, τὸ ῥάδιον, τὸ ἀναγκαῖον, τὸ 
ἀχίνδυνον, τὸ χαλὸν, τὸ εὐσεβὲς, τὸ ὅσιον, τὸ ἡδὺ, χαὶ 6 
τὰ ἐναντία τούτοις" καὶ οἱ μέγιστοι καὶ πρῶτοι τόποι 
οὗτοι" χαὶ τέως περὶ τούτων εἴπωμεν. “Συνίσταται δὲ 

τὸ μὲν δίκαιον ἐχ τούτων, »όμου, φύσεως, ἔϑους, τὸ δὲ 
ἐν νόμῳ δίκαιον xci ἐκ τούτων νόμου ἀπαγορεῦσϑι" τὸ 
δὲ συμφέρον ἐκ τόπων τεσσάρων συνίσταται". οὗτοι δὲ EL- 40 
σιν οἵδε, τήρησις τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν, ἐπίχτησις | 
τῶν οὐχ ὄντων ἀγαϑῶν, καταφυγὴ τῶν περιεστώτων xa- 

χὼν, κατάλυσις τῶν ἐπιφερομένων" τὸ δυνατὸν ix τού- 
των" ἐκ προσώπων καὶ τῶν τούτοις παραχολουϑούντων" 
τὸ ῥᾷδιον ἐκ τούτων, ix τῶν ἐλαττόνων πόνων ἢ δαπα- 45 
γημάτων ἢ τινὸς ἄλλου τῶν τοιούτων πρὸς ἐναντίον δεῖ- 

σϑαι" τὸ ἀναγκαῖον ἐκ τοῦ μὴ κατ᾽ ἔμφασιν ἄλλως πρᾶ- 
ξαί τινα ἃ βούλεται ἢ ὡς ἂν ἡ ἀνάγκη προσαναγχά- 

ζῃ, ἢ ἐκ τοῦ προσαναγχάξεσϑμι φόβους ? καὶ ταραχὰς 

καὶ λύπας" καὶ τὸ ἐν ταῖς ἀνάγκαις βίαιον ἐχφυγεῖν" 20 

ἄλλως πως ἢ οὕτως ὡς ἀνάγκη προσαναγκάζει, ἢ ἐκ 

τοῦ ἀναγκαῖον ? τοῦτο εἶναι" πάντως ὁρίζεσθαι" οἷον τὸ 
— — 

Li 

ποῖον τί ἐστιν, πότερον παρὰ νόμον ἢ οὔ" ἔστω δὲ $i» παράδει- 
͵7μα γνώμης στοχασμοῦ καὶ τόδε, ῥήτωρ ἐπὶ τῷ πάντα νικῷν ἐφύ- 
γαδεύϑη, ἀμφισβητήσεως περὶ ügmv' γενομένης πρὸς ἀστυχείτονα 
πόλιν ἀνεκλήϑη καὶ κληϑεὶς κρίνεται καϑυφέσεως. Sequitur cap. 
περὶ μεταλήψεως. 

1 Ven. incipit: Vni Tj παραγραφῇ τάττουσιν οὗ τῶν τεχνο- 

γράφων ἄριστοι τὴν πραγματικὴν, πολυσχιδῆ τὸ καὶ πολύῦλον ov- 

σαν, καὶ ποικίλας προβλημάτων ἰδέας ἐπιδεχομένην " ὠνόμασται 

μὲν οὖν πραγμ. * T. À p. 297. Ald. — 3 Ald. φόνου, ,8 | 
Ald. ἀναγκαίον. . 
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ἀπσϑανεῖν" τὸ ἀκίνδυνον ἐχ τούτων, τὸ μηδὲν δέος εἷ.- 
»at παϑεῖν, μήτε ὑπὸ ϑεοῦ, μήτε ὑπὸ ἀνθρώπων ἐχ- 

ϑρῶν, μήτε ὑπὸ χρειττόνων τινῶν, μήτε ὑπὸ τοῦ νόμου" 
τὸ χαλὸν ὡς ἐν ὅρῳ περιλαβεῖν, éix τῶν ἐπαίνων τῶν 

b ἀγαθῶν" ταῦτα δὲ ἐστιν αἱ τιμαὶ, οἱ ἔπαινοι» αἱ μνῆς- 
μαι, αἱ φιλίαι, αἱ πίστεις, τῶν προγόνων αἱ δόξαι, τὰ 

ὑπάρχοντα τοῖς ἔργοις, & ov δεῖ χαταισχύνειν, καὶ τῷ 

τηρεῖν τὰ πρέποντα ἐν τῷ Bip" οἷον εὐταξίαν, ἁπλότη- 
τα, ἀλήϑειαν, φιλίαν" ὑπάρχοι δ᾽ ἂν, εἰ πρὸς τούτοις 

40 συνιστάναι βούλει, * τὸ χαλὸν ἐκ τοῦ χαὶ τἀν τῶν GÀ- 
λων ἐπαινεῖν καὶ παραβάλλειν, καὶ ὅλως ὅσα ? τὰ κατ᾽ 
ἀρετὴν ἢ ἀρετῆς ἔργα" ταῦτα γὰρ πάντα τοῦ καλοῦ" 
ἀντίχειται δὲ τούτοις τὰ ἐναντία, τὸ εὐσεβὲς ἐκ τῆς φύσεως, 
παρατηρήσεως τῶν πρὸς τὸν ϑεὸν δικαίων xol νόμων" 

15 τὸ ὅσιον éx τῆς παρατηρήσεως τῶν δικαίων τῶν πρὸς 
τὴν πατρίδα καὶ τὴν ταύτης πρόνοιαν, xal τοὺς γονεῖς 
καὶ τοὺς εὐεργέτας καὶ τοὺς παιδευτὰς" ὅ τὸ ἡδὺ, ἐχ τῆς 

ἀπολαύσεως τῶν ἡδονῶν' τῶν δὲ ἡδονῶν, vi μὲν ἀπὸ 

γεύσεως γίνονται, αἱ δὲ ἀπὸ ὄψερς" αἱ δὲ ἀπὸ ἀχοῆς, 
20 αἱ δὲ κατὰ διάνοιαν, ἃς μείζους καὶ ἐσχατωτέρας εἶναι 

, συμβέβηχεν" ἐν τούτοις πᾶσι ζήτει τὰ ἐναντία. Τὴν 
τάξιν τῇ πραγματικῇ ὃ τεχνικὸς ἐν μὲν τῇ μεϑόδῳ τρί- 
τὴν ἀπέδωχε᾽ μετὰ γὰρ στοχασμὸν χαὶ ὅρον εὐθὺς τὴν 
πραγματικὴν ἕταξεν" ἐν δὲ τῇ διαιρέσει τῶν χεφαλαίων, 

"35 ἥτις νῦν ἐστι, μετὰ τὰς δικαιολογικὰς αὐτὴν τάττει" 

καὶ ἄμφω καλῶς, ἐκεῖ μὲν γὰρ οἰκονομίᾳ χρώμενος, ἐν- 
ταῦϑα δὲ τῇ φύσει ἑπόμενος οὕτω τέταχεν" ἁπλοῦ γὰρ 

ὄντος καὶ ἐπιδιαίρεσιν μὴ ἐπιδεχομένου τοῦ -Ἴ τῆς πρα- 
γματικῆς λόγον ἀναγκαίως ἐν τῇ μεϑόδῳ καὶ ἐπιγνώσει 

30 τῶν στάσεων τρίτην αὐτὴν ἔταξεν, σαφέστερον τὸν λό- 
γον ποιῶν" ἐβουλήϑη, γὰρ πρότερον τὰ ἁπλούστερα ἐκ- 

4 Ald. βούλοι. δ Ald. et Par. ὅσαι 40. posui ὅσα τά. 
6 καὶ τοὺς παιδευτὰς Ald. om. 7 Ald, τά. n 
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ϑέσθϑαι, s^ οὕτω τὰ ποιχιλώτερα" ποιχιλωτέρα γὰρ 
ἡ δικαιολογία) ἅτε ἐπιδιαίρεσιν- δεχομένη, οἷα γένος ov- 

σα καὶ πόλυειδὴς. τυγχάνουσα" ἐνταῦϑα δὲ τὴν διχαιο- ' 
λογίὰν προτέταχε τῆς πραγματικῆς, ἐπειδὴ καὶ τὸ παρ- 
εληλυϑὸς τοῦ μέλλοντος πρότερον τῇ φύσει, περὶ δὲ τὸ 
παρεληλυϑὸς πάντως ἡ δικαιολογία, ὥσπερ περὶ τὸ μέλ- 

. Ao» πάντως ἡ πραγματιχή" ἅμα δὲ καὶ ἐπειδή αὗται 
μὲν͵ χοινωνοῦσι τοῖς χεφαλαίοις τῷ ὅρῳ, ἡ δὲ πραγμα- 

roc], οὐ μόνη γὰρ τοῖς τελιχοῖς χεφαλαίοις διαιρεῖται ; 

avayx ἣν τὰς μὲν προτέρας μετὰ τὸν στοχασμὸν xat 10 

τὸν ὅρον T&rttGÜcu' ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὴν Ogux]v στά- 
σιν ἔστι τινὰ χεφαάλαια τῆς διχαιολογιχῆς κοινὰ, τὴν 
δὲ ὑποτάξαι, Vp εὐχρίνειαν xol μὴ σύγχυσιν ἐν τῇ ἐξ- 
ἑτάσει ποιήσηται" ὃ πρὸ ? δὲ τῆς μεταλήψεως τέταχται" 
οὖσα γὰρ τῶν λογικῶν εἰχότως συνῆπται ταῖς λογικαῖς" 
καὶ πρὸ τῆς μεταλήψεως, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ ἡ εὐϑθυδικία 
χώραν Οὐκ ἔχει, παντάπασι γὰρ τὸν ἀγῶνα παρωϑεῖ- 
ται" ἡ μέντοι πραγματικὴ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ταῖς 
εὐθυδιχίαις ϑαῤῥεῖ" διὸ καὶ προτέταχται" ἢ ὅτι ἐν τῇ 
ἀγράφῳ μεταλή ye 'πρᾶγμα πολλάχις εὑρίσχεται" μάλ- 298 
λον δὲ πάντως ἡ ἄγραφος μετάληψις "tegi πρᾶγμά ἐστιν. 

ἔδεε οὖν πρῶτον μαϑεῖν, τί τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ δύναμις 

αὐτοῦ, εἶϑ᾽ οὕτω xol τὴν τοῦ πράγματος ἐχβολὴν. ἡ 
γάρ μετάληψις οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ἐχβολὴ τοῦ πρά- 
γματος, καὶ ἐξώϑησις, δυοῖν τοίνυν ϑάτερον ἀναγκὴν 35 

εἶχεν ὃ τεχνικὸς ποιεῖν" ἢ πρὸ τῆς μεταλήψεως διδά- - 
σχειν ἡμᾶς τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν, ἤτοι τὴν πρα- 
γματιχὴν, ἢ τὸν περὶ τῆς μεταλήψεως παραδιδόντα λό- 

ᾧον συμπλέχειν καὶ τὸν τῆς πραγματιχῆς, καὶ σύγχυσιν 
οὕτω ποιεῖν" ἢ τό γε τρίτον παραδιδόντα καὶ σιωπή- 80 
σαντα μὴ τελείαν τὴν παράδοσιν τοῦ ἑτέρου τῆς μετα- 
ληψεως εἴδους ποιήσασθαι, 0 ἐστι τῆς ἰγγράφον. Κα ΄ 

σι 

15 

8 Ald. ποιήσεται. 9 Ald. πρός. 
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. κεῖνο δὲ αὐτὸ ζητητέον, καὶ διὰ τί xol πρὸ τῶν νομι- 
κῶν ἡ πραγματιχή" λέγομεν οὖν, ὅτι πρῶτα τῶν ῥη- 
μάτων κατὰ φύσιν τὰ πραγματα" εἰκότως οὖν ἢ πρα- 

γματικὴ πρὸ τῶν νομικῶν᾽ ἄλλως τε ἐπεὶ “κεφάλαιον 
δ τῆς πραγματικῆς τὸ νόμιμον" εἰχύτως πρὸ τῶν γομιχῶν 

ἡ πραγματιχή" ὡς τῷ κεφαλαίῳ ἑαυτῆς ἐκείνας παρα- 
λαμβανουσα᾽ καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. ᾿Ωνόμασται 
δὲ πραγματιχὴ, οὐχὶ ἀπὸ τοῦ πρᾶγμα παρέχειν 55 τοῖς 
ἀγωνιζομένοις, τοῦτο γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι στάσεις, ἀλλ᾽ 

40 ἐπειδὴ καὶ τὰς ἄλλας στάσεις περιέχδε ἐν ἑαυτῇ, κατὰ 
πάσας γὰρ σχεδὸν μελετᾶται, κατὰ στοχασμὸν xal ὅρον 
καὶ ἀντίληψιν, ἔσϑ᾽ ὅτε xol τὰς. λοιπάς. μεγίστην οὖν 
περὶ τὰ πράγματα ἰσχὺν. ἔχουσα, 7 πραγματικὴ , διὰ 

τοῦτο ταύτης ἐξαιρέτως ἔτυ)ε τῆς προσηγορίας" Toig 

15 γὰρ τελιχκοῖς διαιρουμένη χεφαλαίοις, x«Ó ἕκαστον ix 

τῶν ἄλλων. στάσεων ** ἔχει τὰς εὑρέσεις διαφόρους" πὴ 
μὲν γὰρ στοχαστικὰς, ὥσπερ ἐν τῷ συμφέροντι" ἀδή- 

λου γὰρ ὄντος τοῦ συμφέροντος στοχαστιχῶς τοῦτο χα- 
τασχευάξομεν" m δὲ ἀντιϑετιχῶς, ὥσπερ τὸ δίχαιον * 

40 πὴ δὲ νομίμως, ὥσϑῥτερ τὸ γόμιμον" ὥστε χατὰ πάσας 

τὰς στάσεις μελετᾷν. ἄλλως τε. δὲ δύο ὄντων εἰδῶν τῆς 
ῥητορικῆς τῶν δεχομένων στάσιν, συμβουλευτικοῦ quus 
xol δικανικοῦ, τὸ μὲν συμβουλευτικὸν μώνη ἐπείληφεν ἡ 

- πραγματιχή" πᾶσαι γὰρ ὅσαι συμβουλευτικαὶ ὑποϑ ἕ- 
35 σεις ὑπὸ ταύτην ἀνάγονται" μετέχει δὲ κατὰ πολὺ καὶ 

τοῦ δικανικοῦ" TO γὰρ δίκαιον - δῆλον 12 ὅτι τοῦ δικα- 

γικοῦ τυγχάνει" οὐκ ἀπηλλακται 13 δὲ τοῦ πανηγυρικοῦ" 
ἀλλὰ ταῖς χατὰ ἀμφισβήτῃσιν στάσεσι τὸ πανηγυρικὸν 

ἐμπίπτει, ὧστε καὶ τῶν τριᾶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς ἔχου- 
$0 σα τὴν διάνοιαν εἰκότως μόνη κατ᾽ “ἐξαίῤετον noayua- 

| E τιχὴ 

10 Ald. παρέχε. {44 Ald. στάσεως. 412 Ald. δηλονότι 

ou. 418 Ald. ἀπήλακται,᾽ | 
— n 

. LU 

— ———— " 
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3 τικὴ κέχληται" πάλεν δὲ τῶν πολιτιχὼν πραγμάτων ἢ 

περὶ τοῦ παρεληλυϑάτος 3 Y περὶ 14 χοῦ μέλλοντος ἐχόν- 
των τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἔτει τῆς ποιότητος ἢ περὶ πρᾶ- 
γμα ἢ περὶ "ῥητὸν στρεφομένης , μόνη * —X 
καϑ' ἑκάτερον τούτων ἐν ἀμφοτέροις εὑρίσχεται" καὶ δ 
γὰρ καὶ περὶ !5 τὸν παρεληλυϑότα χρόνον καταγίνεται, 
ὡς ἐπὶ τοῦ νομίμου καὶ τοῦ ἔϑους, ταῦτα γὰρ τοῦ παρ- 
ἐληλυϑύτος, πάλαι γὰρ τέϑεινται" οὐδὲ γὰρ χρίνεταί τις 
ὑπὲρ οὗ γράφει 16 γόμου ἢ ψηφίσματος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ οὗ 
χεγράφηκχεν" ὡς ὃ Κτησιφῶν παρ᾽ Aioxivov xal Ac- 10 
πτίνης παρὰ" Δημοσϑένους" τὸ δὲ περὶ Σ7 τὸν μέλλοντα 
πρόδηλον, ἀλλὰ xal moi ῥητὸν ἔχει τὴν ξήτῃσιν" ὥὡς- 
περ ἐν τῇ ἐγγράφῳ, χαὶ περὶ πρᾶγμα, ὥσπερ ἐν τῇ a- 
γράφῳ, ὥστε διὰ πολλὰς αὐτίας,- ἃς παρεϑέμεδα, μόνῃ 
παρὰ τὰς ἄλλας ταύτην ἐχληρώσατο τὴν προσηγορίαν" 45 
διχή δὲ αὕτη ϑεωρεῖται" ἡ μὲν ἐγγραφός ἐστι πραγμα- 
τιχὴ, ἡ δὲ ἄγραφος, ὡς xol αὐτός φησιν 0 τεχνιχός " 
διαφέρει δὲ ἡ μὲν ἔγγραφος τῶν νομικᾶν κατὰ πολλὰ, 
& καὶ εἰρήσεται, ἡ δὲ ἄγραφος τούτῳ, ὅτε ἐχεῖ μὲν 
περὶ *? ῥητὸν ἡ ζήτησις, ἐνταῦϑα δὲ περὶ πρᾶγμα" εἰ 20 
δέ nore xoi ἐμπέσοι ῥητὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐγγράφῳ, εἰς 
ἀπόδειξιν τοῦ ὑποχειμένου παραλαμβάνεται" ἀλλ᾽ οὐ πε- 

ρὲ αὐτοῦ πᾶσα ἡ ζήτησις" οἷον καλοῦ βίου γέρως ἀμ- 
φισβητοῦσι Ἀέφαλος καὶ “Αριστοφῶν" ἐνταῦϑα γὰρ αὖ- 

. TOV οὐδεὶς μὲν ἀντιλέγει τῷ νόμῳ, περὶ δὲ τὸ πρᾶγμα 9 $35 
ἀμφισβητοῦσι, τίς ἄμεινον βεβίωκεν" χυρίως μὲν οὖν ἂμ- 295 
φισβήτησις. ἐν ὅρῳ, καταχρηστικῶς δὲ xol ἐνταῦϑα, συγ- 
κριτικῶς γὰρ προΐασι Κέφαλος xoi ᾿Δριστοφῶν" ἐχεῖ δὲ 

14 Ald. παρὰ, etiam 1. 5. et 8, 15 Ald. παρά. omisso praeceden- 
te xaí. 16 Ald. γράφειν. 417 Ald. παρά. Similiter paullo post: 

8 
παρὰ ῥητὸν, παρὰπρᾶγμα. Compendium π in Par. utrumque ad. 

mittit. — 18 Ald. παρά, 19 Ald. παρὰ δὲ τῷ πράγματι. 

RA hetor. IV. 45 
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ψιλῶς: μόνον τὸ ἑαυτοῦ ἑχάτερος κατασκευάξει" διαφέρε, 

δὲ τοῦ ἢ ὅρου, ὕτι ἐχεῖ μὲν ἐχλείποντός ἐστι xoi τέλειον 
3 ζήτησις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τῆς. τοῦ τυραν- 
γοχτόνου δωρεᾶς" ὃ μὲν γὰρ ἐφυγάδευσεν αὐτὸν, ὁ δ᾽ 

5 ἀπέκτεινεν". ἐνταῦϑα δὲ ἄμφω τέλεια, " xal γὰρ xoi Κέ- 
φαλος ἀμέμπτως, καὶ “Αριστοφῶν ὡσαύτως βεβίωχεν " 
τῆς δὲ ἀγράφου παράδειγμα τοῦτο" νόμος τρισὶν ἡμέραις 
βουλεύεσθαι περὶ πολέμου" Φιλίππου καταλαβόντος Ἐ- 
λάτειαν γράφει “Δημοσϑένης αὐθημερὸν ἐξιέναι “ τὴς τοί- 

40 γυν ἀγράφου τὸ μέν ἐστιν ἐν εἰσαγωγῇ νόμων , τὸ δὲ ym- 

φισμάτων᾽ καὶ τέσσαρα μὲν εἰσιν εἴδη περὶ εἰσαγωγῆς »0- 

μων" ἢ γὰρ ἄνευ αἰτίας νόμον εἰσφέρομεν, ἢ μετὰ Gi- 

τίας, ὡς ὅτ᾽ ἂν τις γράφῃ ἐξεῖναε πατράσιν ἀχρίτως 

ἀποχτιννύναι τοὺς παῖδας" μετὰ δὲ αἰτίας" ἡττωμένων 
45 τῶν ἀνδρῶν συνεστράτευσαν αἱ γυναῖχες" νίχης γενομένης 

γράφει τις νόμον καὶ τὰς γυναῖκας στρατεύεσθαι" καὶ 

πάλιν ηὐτομόλησεν “Ἱλκιβιάδης ἐκ “Σπάρτης πρὸς 4ϑη- 

γαίους καὶ γράφει τις ἐν «Σπάρτῃ μὴ δέχεσϑαι αὐτομό- 

λους ἰστέον δὲ, ὡς Or ἂν εἰσφέρωμδν νόμον ἄνευ τι- 
40 γὸς περιστάσεως ἐδίας μήτε ζηταυμένου τινὸς ἢ αἰτίου 

προὐύπαάρχοντος, προγύμνασμα ἔσται" ὡς ἐπὶ τοῦ τῶν 
ἀχρίτων παραδείγματος" ὅτ᾽ ἂν δὲ προσῇ τῷ νόμῳ περί- 
στασις ἢ ἀπὸ προσώπου ἢ ἀπὸ πράγματος ἴδιά τινα, 
πραγματιχῆς ἐστι στάσεως, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων παραδει- 

45 γμάτων' χατὰ προσϑήκην δὲ ῥητοῦ" νόμος τὸν στρατη- 
γὸν νόμον εἰσφέρειν" πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πο- 
λιτικὰ, ἐστρατήγει ὃ πλούσιος, συνεστρατεύετο ὃ τοῦ 

πένητος παῖς, ἔλιπε τὴν τάξιν ὃ τοῦ πένητος παῖς, νό- 

μον εἰσφέρει 35 ὁ πλούσιος, τὸν λιπόντα τὴν τάξιν ϑα- 
50 varo ζημιοῦσθαι" μετὰ ταῦτα ἐστρατήγησεν ὁ πένης, 

συνεστρατεύετο αὐτῷ ὁ πλούσιός μετὰ τοῦ παιδὸς, ηρί- 
στευσεν ὃ πλούσιος, ἔλιπε τὴν τάξιν ὁ τούτου υἱὸς, νό- 

40 Ald. εἰσφέρειν. ? 
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μον εἰσφέρει ὃ πένης , ὑπὸ τῶν ἀριστέων φονεύεσϑαι 

roig λειποτάχτας" ?* ἐνταῦϑα χατὰ προσϑήχην τοῦ 
ὀνόματος εἰσήχϑη γράψαντος γὰρ τοῦ πλουσίου ϑανά- 
τῷ ζημιοῦσθαι τοὺς ᾿λιπόντας τὴν τάξιν, ὃ πένης καὶ 

ὑπὸ τίνος ?? προσέθηκεν. ὑπὸ γὰρ τῶν ἀριστέων. χατὰ 5 
ἀναίρεσιν δὲ νόμου. νόμος τὴν βιασϑαᾶσαν [ἢ γάμον 
ἄπροιχον ἢ ϑάνατων αἱρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου" πολ- 
λῶν βιαζομένων γράφει τις γόμον ϑανάτῳ ξημιοῦσϑαι 
τοὺς βιαξομένους, ἀφήρηκχε γὰρ τὸ γάμον ἄπροιχον αἷ- 

ρεῖσϑαι. ἱστέον δὲ, ὡς * ἀναίρεσις TOU νόμου ἢ κατὰ 10 

μέρους ἐστὶν ἀναίρεσις, ὡς ἐπὶ τοῦ προειρημένου παρα- 
δείγματος, ἢ καϑολου" καὶ τοῦτο ἢ νόμῳ καὶ εἰς ἀεὶ 
ὡς ἐπὶ τοῦ τῆς πανσελήνου παρὰ “άκωσι μετὰ 33 τὰ 
dy Μαραϑῶνι, ἢ ψηφίσματι "καὶ πρὸς καιρὸν, ἅσπερ - 
ἐποίησε Δημοσϑένης τὴν ᾿ξλαάτειαν. Φιλίππου χαταλα- 15 
βόντος, λύσας τὸν νόμον τὸν ἐν τρισὶν ἡμέραις βουλεύ-. 
εσϑαι περὶ πολέμου προστάττοντα ' οὗ γὰρ ἀναιρεῖσθαι 
χαϑάπαξ τὸν νόμον διὰ τοῦ ψηφίσματος, ἀλλὰ διὰ 

τὸν καιρὸν" ταύτῃ TOL καὶ ἀπολογούμενος ἐρεῖ, τὴν διά- 
φοιαν σχοπεῖν, ἀλλὰ μὴ τὸ ῥητόν" ὅτι ταῦτα περὶ τῶν 20 

μὴ κατεπειγόντων 24 6 vóuoc φησί" καὶ περὶ μὲν εἰσφο- 
ρᾶς νόμων οὕτω" περὶ δὲ ψηφισμάτων εἰσαγωγῆς τρία 

εἴδη εἰσίν" ἢ γὰρ εἰσάγει τις ψήφισμα, ὥστε τὸν δεῖνα 

στεφανοῦν, ἢ γράφει τις ψήφισμα ἐναντίον »óno* μὴ 

μέντοι λύων τὸν νόμον, ἀλλὰ πρὸς καιρὸν, ὡς ἤδη εἴ- 16 
gute, περὶ Δημοσϑένους" ἢ ὡς Ὑπερίδης γράψας μετὰ 

Χαιρώνειαν τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους εἶναι" xol γὰρ καὶ 
οὗτος οὐ λύων τὸν νόμον τοὺς περὶ *5 τῶν ἀτίμων νό- 
μους ἔγραφεν, 356 ἀλλὰ διὰ πρόσφορον χρείαν, ὅπως ἂν 

ὁμονοήσαντες ὑπὲρ τῆς Πατρίδος ἀγωνίσαιντο" ἢ "7 εἰσ- 30 

" 

21 Ald. λιποτάχτας. 22 Ald, ὑπό τινος. "" 25 Ald. πα-, | 

ραλάβωσι. 24 Ald. κατεπηγόντων. 45 Ald. παρά. 26 

: Ald. ἔγγραφον. 2427 ἢ Ald. om." ᾿ 

| 45.. 
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φέρει τις ψήφισμα ἀνατρέπων νόμον xai λύων, ὡς ὁ 

παρὰ “Δάκωσιν 28 ὁ τῆς πᾶνσελίνου μετὰ τὰ ἐν Μαρα- 
ϑῶνι" ἔστιν ἐν πραγματικῇ καὶ ψηφίσματος ἁπλῆ εἰσ- 
ήγησις, ἔστι δὲ καὶ διπλῆ συγκριτίκή . τὴς ἁπλῆς παρᾶ- 

296 δειγμα OUVEyug τινερ χρώμενοι μισϑοφόροις ἡττῶντο, 

καὶ γράφει αὐτοὺς στρατεύεσϑαι᾽ Tijg: δὲ διπλὴς, 

“πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους βασιλεὺς καὶ Φίλιππος " ἥχον 

πρέσβεις παρ᾽ ἑκατέρου περὶ ?? συμμαχίας χαὶ Δημο- 

σϑένης ?? μὲν βασιλεῖ σνμμαχεῖν χελεύει, «Αἰσχίνης δὲ 
10 Φιλίππῳ' τριπλῆ δὲ οὕτως" ἀποφαινομένων περὶ συμ- 

μαχίας ἑχατέρων γνώμας Ὑπερίδης γράφει μηδ᾽ ἑτέρῳ 
συμμαχεῖν" ἐν ἐνίοις μὲν οὖν τῶν συγκριτιχῶν ξητημά- 

τῶν ὁ τὴν τρίτην γνώμην διδοὺς ταῖς ἑτέραις ἐναντιοῦ- 
ται ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένου" ὃ γὰρ Ὑπερίδης au- 

4b gorégoig 3: ἐναντιοῦται" ἐν ἐνίοις δὲ συγκατατίδεται 
φάσχων δεῖν ἀμφότερα πραχϑήναι" οἷον ἐν ἀπορίᾳ συμ- 
μάχων ὁ μὲν γράφει τοὺς φυγάδας᾽ χατάγειν, ᾿ὁ δὲ τοὺς 

ἀτίμους ἐπιτίμους ποιεῖν" ὁ δ᾽ -ἀμφότερα͵ ψηφίξεσϑαι 

γράφει. Πῶς δὲ xal αἱ τῶν δωρεῶν αἰτήσεις, ἐροῦμεν 
40 δι΄ ὑποδείγματος " νόμορ τὸν ἀριστέα λαμβάνειν δωρεὰν 

ἣν βούλεται" πολλῶν ἀριστευύντων xci παρὰ νόμον αἱ- 
τούντων δωρεὰς ἀριστεύσας τις αἰτεῖ ἀναίρεσιν τοῦ νο- 
μου ἐμπίπτουσι δὲ εἰς τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν αἵ 
τε τῶν νόμων. εἰςφοραὶ xal αἱ τῶν ψηφισμάτων᾽ εἰς δὲ 

35 τὴν ἄγραφον πραγματικὴν ἐμπίπτουσιν αἱ εἰσαγγελίαι" 
ἔστι δὲ xoi ἀμφισβήτησις 32 jy πραγματικῇ περὶ εἰσ- 

, αγωγῆς χρίσεως, ἧς παράδειγμα τοῦτο" ἐγράψατο παρα- 

πρεσβείας «Ἱϊσχίνῳων Τίμαρχος, «Αἰσχίνης Τίμαρχον ἕται- 
ρήσεως, ᾿Αριστογείτων ἀμφοτέρων ἀξιοῖ κατηγορεῖν, οἱ 

80 δὲ ἀντιλέγουσιν" ἀμφισβήτησις γάρ ἐστι περὶ τοῦ τίνα 

28 Ald. παραλάβωσιν». 29 Ald. παρά. 30 καὶ Anuo- 

σϑένης — --- — -- περὶ συμμαχίας Ald. om, 51 Ald. ἀμφο- 

τέρων. .— 32 Ald. ἀμφισβήτης. 
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δεῖ τὴν δίκην εἰσελϑεῖν, τοῦτον ἢ τοὺς γραψαμένους" 
διαφέρουσι δὲ αἱ κατ᾽ εἰσφορὰν "»όμου πραγματικαὶ τῶν 
νομικὼν στάσεων ταύτῃ" ἐν μὲν γὰρ πραγματιχῇ ὁ εἰσ- 
φερόμενος νόμος τοῖς τελικοῖς χκατασχευάξετοι χεφαλαί- 

otg* ὅτι νόμιμος ἢ δίκαιος ἢ σύμφορος" ἐπὶ δὲ τῶν νο- 5 
μικῶν δεχόμενον τὸ πρᾶγμα σχοπροῦμεν,) εἰ κατὰ τὸν 
γόμον πέπραχται" πάλιν αἱ xa! ὅρον αἰτήσεις τῶν δω- 
ev διαφέρουσι τῶν ἐν τῇ πραγματιχῇ, xaO ὃ ἐν μὲν "3 
ὅρῳ οὐκ. ἄξιόν φαμεν τὸν αἰτοῦντα λαβεῖν τὴν δωρεάν" 
ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ἐκ vouov τῷ τυραννοχτόνῳ δω- 10 

ρεᾶς ὀφειλομένης " ἐν δὲ πραγματιχῇ ἄξιον μέν φαμεν, 
οὗ μέντοι καὶ ἣν αἰτεῖ λαβεῖν" ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστεύ- 
σαντος πλουσίου καὶ ἀριστεῖον αἰτοῦντος τὴν τοῦ ἐχϑροῦ 
πένητος σφαγήν᾽ περὶ γὰρ μόνην τὴν ποιότητα τῆς δω- 

ρεῶς ἔστιν ἡ στάσις, οἱ δὲ χατὰ ἀξίωσον ὅροι͵ διαφέ- 15 
θουσι τῆς πραγματικῆς τῆς κατὰ ἀξίωσιν, ὅτι ἐν μὲν ᾿ 
ὅρῳ μετὰ ῥητοῦ γένονται αἱ ἀξιώσεις, ὡς; ἐπὶ τοῦ iLa- 

δαχτύλον τοῦ ἀξιοῦντος ἱερᾶσθαι, τοὺς ὁλοκλήρους τοῦ 

νόμου ταύτης μεταλαγχάψειν ἀξιοῦντος τῆς τιμῆς" ἐν δὲ 
πραγματικῇ ἄνευ ῥητοῦ" ὡς ini ἀλκιβιάδου τοῦ ἐν τῇ ἂρ- 20 

χαιρεσίᾳ τῆς στρατηγίας ἀξιοῦντος τὰ πεῤὶ 35 τῆς φυ- 
γῆς πρότερον ἐγχλήματα ἀπολύσασϑαε" οἱ δὲ κατ᾽ ἀμ- 
φισβήτησιν ὅροι τῆς κατὰ ἀμφισβήτησιν “πραγματικῆς 
ταύτῃ διαφέρουσι, καϑότι ἐν ὅρῳ δύο πρόσωπα ἀμφισ- 

᾿βητοῦσι τῆς τοῦ πεπρὰγμένου τελειότητος, ἐν δὲ πρα- 18 
γματιχῇ ἀμφότεροι ix τελείων ἀγωνίζονται" πάλιν αἷ 
προσαγγελίαι "5" ἐν πραγματιχῇ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στά- 

σεσιν προσαγγελιῶν τούτῳ διαφέρουσιν, ὅτε ἐν μὲν πρα- 

35 Ald. xa9^ à μὲν γὰρ ὅρῳ. — 54 Ald, magii. 85 Par. ad 

marg. Δεῖ σκοπεῖν ἐν τοῖς προσαγγελίαις, πότερον ἀποθανεῖν ὃ 

προσαγγέλλων ξαυτὸν βούλεται ἢ ὀνειδίσαι τῇ βουλῇ, ἀσφάλειαν 

ἑαυτῷ πορίσασϑαι πρὸς τὸ μέλλον" καὶ εἰ μὲν εὔνουν ἔχει τὸν ἀν- 

, τιλέγοντα, ἔσται πραγματικὴῆ, ἐὰν δὲ ἐχθρὸν, ἑτέρα στάσις. . 
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γματικῇ ἑαυτόν tig προσαγγέλλει" ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις 
στάσεσιν ἄλλους" ἐπειδὴ δὲ xol χατὰ ῥητὸν xci διάνοιαν 

εἰσὶ πραγματιχαὶ καὶ κατὰ ἀντινομίαν, εἰδέναι χρὴ, ὡς 
ἐὰν μὲν ὃ νόμος παραβαϑῇ, *6 πάντως ἐστὶ νομεχὸν χα- 

5 τὰ ῥητὸν xal διάνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνελϑόντος ἐπὶ τὸ 

τεῖχος ξένου" ἐὰν δὲ μὴ παραβαϑῇ, ζητεῖται δὲ, εἰ 
παραβατέον, πραγματιχή ἐστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ δΔημοσϑέ- 
vovg αὐϑημερὸν γράφοντος ἐξιέναι, νόμου ὄντος ἐν τρι- 
civ ἡμέραις περὶ πολέμου βουλεύεσθαι" ἐρεῖ γὰρ τυχὸν 

40 Δημοσθένης τὴν. διάνοιαν τοῦ νομοϑέτου σχοπεῖν, ἀλλ᾽ 
οὗ τὸ ῥητόν" ὡς περὶ "7 τῶν μὴ χατεπειγόντων ταῦτα 
guow" καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν πατὰ ἀντινομίαν" ἐν μὲν τῇ 

κατὰ ἀντινομίαν στάσει ὃ εἷς παρεβάϑη 38 νόμος" ὃ δὲ 
ἕτερος πεφύλαχται" ἐν δὲ τῇ χατὰ ἀντινομίαν πραγμα- 

45 τιχῇ οὕπω 35 μὲν οὐδὲ εἷς παρεβάϑη" ζητεῖται δὲ ποῖος 

297 παραβατέος, ὡς ἐπὶ ταύτου" νόμος τὸν τύραννον μὴ 
ϑάπτεσθϑαι, ἐν ἢ ἐτυράννησε πόλει" καὶ νόμος τὸν χε- 
ραυνῷ βληϑέντα ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ᾧ ἐβλήϑη 49 9- 

πτεαϑαι. τυράννου χεραυνῷ βληϑέντος ἐν ἀκροπόλει καὶ 

40 τεϑνηκότος ξητεῖται ,-& χρὴ ϑάπτεσθαι αὐτὸν ἐχεῖ ἢ 

μὴ, ἐνταῦϑα γὰρ οὐδὲ εἷς μὲν παρεβάϑη νόμος, γέγονε 

δὲ τῆς ἀντινομίας ἐκ περιστάσεως. ἡ μαχη᾽ ἐπειδὴ δὲ 

καὶ στοχασμός ἔστι περὶ μέλλοντος πράγματος, οἷον ὁπό- 
τε τις κρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεως, xol ἡ πραγματι- 

25 χὴ δὲ περὶ τὸν μέλλοντα χρύνον χκαταγίνεταε, διαφορὰν 
ταύτην παραληπτέον ἀμφοτέρων" ἐν ** μὲν γὰρ στοχα- 

’ «μῷ περὶ οὐσίας. ἔχομεν τὴν ζήτησιν τοῦ πραγματος" i» 
δὲ πραγματικῇ περὶ ποιότητος " εἰ δίκαιον ^? τὸ πρᾶγμα, 

. εἰ συμφέρον, εἰ νόμεμον, ὡς ἐν Φιλιππικοῖς" εἰ δίχαιον 
30 πολεμεῖν, εἰ συμφέρον xol ἑξῆς. ’ 
—— 

δά Ald. παραβιασϑὴῆ. 37 Ald. ὥσπερ τῶν μὴ κατεπηγόν- 
τῶν. 38 Ald. παρεχάϑη, $9 Ald, αὕτη. 40 Ald, éfov- 

λήϑη — 41 Ald, ἐάν. 42 Ald. xol habet post δίκαιον. 
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"* πραγματικὴ διαιρεῖται νομίμῳ, 1 δικαίῳ, συμφέροντι ; δυνατῷ. 
ἐνδόξῳ, τῷ 3 ἐκβησομένῳ. ι 

᾿ὡὩΣυριανοῦ. 'H πραγματικὴ πολύϊλός ᾿ἐστε καὶ 
πολσχιδὴς, καὶ ποιχίλας “προβλημάτων ἰδέας ἐπιδεχο- 

μένη ὠνόμασται μὲν ὀὺν πραγματιχὴ ἀπὸ τοῦ πλεονά- 5 
ξοντος ἐν αὑτὴ" τῆς γὰρ ποιότητος τῶν πραγμάτων, 

ὡς xciiy τὴ διαιρέσει τῶν στάσεων ἐγνώκαμεν, εἴς T8 

τὰ γεγοΐτα καὶ ? μέλλοντα διαιρουμένης, μόνῃ τῇ περὶ 
τῶν μελίντων ἅπασαν ἀπειληφέναι 4 ἐπισχοπεῖ᾽ φύσιν. 

ἔσϑ᾽ ἵτε ἃ xol τῶν γεγονότων ἐφάπτεται πρὸς χκατα- 10 
σχευὴν τῶν ελλόντων" ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστιν οὗτος" στάσις 

πολιτικοῦ πῴγματος τῶν ἐπὶ μέρους , περὶ τοῦ εἰ γέγο- 
γέ τι ῆ γενήνχα" χαὶ περὶ τοῦ εἰ τόδε TL πραχτέον 
ἐστὶν ἢ μὴ πρότέον 5 τὴν ζήτησιν ποιουμένη. 

Σ πὰ TQovà Ἢ πραγιατικὴ, Ἶ 7 τε ἔγγραφος 15 
καὶ ἄγρας ος, τοῖς 'λικοῖς διαιρεῖται κεφαλαίοις" ἐν δὲ 
τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔϑος ἀγτὶ τοῦ νομίμου παραληπτέον" 
ἔχ δὲ τούτων καὶ αἱ τιϑέσεις ἐν αὐτῇ κινοῦνται. ἐχ 

9 Le “ 

νομίμου "5 μὲν oi vou i, ἐχ δὲ τοῦ δικαίου xol τοῦ 

συμφέροντος αἱ δικαιολο, αἱ οἷον ἀλλ᾽ ἄξιον τὰς αἷ- 20 
* τίας λέγειν" ἀλλ᾽ ἄτοπον ἰδὲ τι ποιήσαντά μὲ κρίνε- 

i - σϑαι" καὶ τὸ δρικὸν δὲ ἐν" τῇ 15 χινεῖται xoi πλατίύ- 

γεται οἷς περὶ αὐτοῦ ?* τὸ. ́ ς εἰρήκαμεν" ἐκ δὲ τοῦ 

(1 AM. νόμῳ. — 2 τῷ Par. o. | | Eb 5 Ven. καὶ ta psi. 

4 Ald. ἐπειληφέναι ἐπισκοπεῖν. correx Ven. et Par. 5 Ven. 

πρακτέον Om. 6 Quae hie Bopeatro *Suuatur, Syriano ad- 

scribit Ven, p. 302. Ald. post Min" καὶ συγγνώμης €a 
ponens. 7 Ven, διαιρεῖται δὲ Tj τὸ Eye '$à Eye. πραγματικὴ 
τοὶς τελ. κεφαλαίοις, ἅπερ ἐστὶ πέντε, τὸ γον, τὸ δίκαιον, τὸ 

συμφέρον», 10 δυνατὸν, τὸ πρέπον. 8 Vesp τοῦ vouluov 
τὸ ἔϑος παραληψόμεϑα. 59 Ven. ἐκ δὲ τοὶ 

Ἦ. 40 Ven. 
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συμφέροντος αἱ ἀντιστατιχαὶ κινῃϑήσονται . ὅτι δὲ χὰ 

κεῖνο ἰστέον, ὡς ἀπὸ τῶν 11: τριῶν τούτων τόπων V 
τῇ πραγματιχῇ χρὴ τὰς ἀντιϑέσεις κινεῖν, ἀπὰ πρσ- 
ὠπων, ἀπὸ πραγμάτων, ἀπὰ, καιρῶν ἢ ἀπὸ 1" πάνων 

δἅμα ἢ τινῶν: olov ετὰ τὴν Πλαταιέων χατασχφὴν 
váuov εἰσφέρουσι “Ζαχεδαιμόνιοι πόλιν “Ελληνίδα ηχέτε 
χκατασχκαάπτεσδαι" ἐνταῦϑα γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ πρσώπου 
ἐμπεσεῖται ἀντίϑεσις 14 ἥδε" ἀλλὰ πιχροί τινε ὄντες 
«“Ἰαχεδαιμόνιοι χαὶ *5 πόλιν Ἑλληνίδα κατασάψαντες 

40 οὐ δίκαιοι περὶ τούτου »ομοϑετεῖν. ἀπὸ δὲ τ΄ καιροῦ" 
ἀλλ᾽ ἐν πολέμῳ ἥκιστα χρὴ '* γομοϑετεῖν, “ὦμης γὰρ 
σωφρονούσης , οὐ τεταραγμένης ἔ ἔγγονος ὁ νόος " ἀπὸ δὲ 
τοῦ πράγματος" ἀλλ᾽ ἡ Πλαταιέων παρ΄ ouos ἅλωσις 
οὐ συγχωρεῖ βέβαιον ἑσταναν τὸν νόμο" Jaréov δέ, 

15 ὅτε ἢ πραγματικὴ περὶ 17 μελλόντων σιθυμένη τὴν ξή- 
τησιν, αὔτε προβολὴν, οὔτε διήγησμέπιδἔχεται, εἴπερ 
q τε προβολὲ xoi ἡ διήγησις τῶν νονότῶν 7 ὡς 7ε- 
γογνότων ἔκχϑεσιν περιέχουσα ἢ T8 ἂν τούτων Tv κατά- 
στασιν ἕξει συνδετικὴν 19 οὖσαν ὧν τε πραδιμίων καὶ 

20 τῶν ἀγώνων" τρόποι δὲ καταστιδῶς εἰσι δώδεκα, 39 ὡς 
Avivno ἔν τῇ περὶ τῶν μερῶ: στοῦ λὸγ οὐ τέχνῃ φησὶν, 
οὗς χρὴ διασχεψαμένους ex 9 xaT ἐκείνους ποιεῖ- 

σϑαι τὰς καταστάσεις, μά)τα δὲ τὸ 31 παρ᾽ Ισοχρά- 

τους 22 εὖ ἐχόντως εἰρημέν ἐν τῇ τέχνῃ μνημονευτέογν" ᾿ 
45 ὡς "3 σκοπητέον ἐν τῇ ταστάσει TO Tt πρᾶγμα χαὶ 

τὰ πρὸ ?* τοῦ nocypuo? καὶ τὰ μετὰ τὸ πράγμα, καὶ 
ὲ 

42 τῶν. Ven. om 13 Ves. ἐκ. 14 ἀγντίϑεσις Ven. 

om. 48 xai Ven. : 16 Ven. προσήκει. 47 Ven. περὶ 
τῶν μέλλ, 18 Ver "*Qi£yovoi» , ἀλλ᾽ ἀντὶ r. 19 Ald. ev»- 
δεκτικήν. Ven. et ^ συγδετικήν. 20 Ald. δέκα. Ven. et 
Par. δώδικα. 41. τῶν παρ᾽ "To, εὖ ἐγόντων εἰρημένων. 38 
Ven. παρ᾽ "Ioox" 25 Ven. ὥσπερ. — 24 πρὸ Ald. et 
Par- om., recey* Ven. 
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τὰς διανοίας αἷς ἑκάτερος τῶν ἀγωνιξομένων τόδε τι πέ- 
πραχᾶν ἢ μέλλει πράττειν. καὶ τούτων τοῖς συμβαλλο- 
μένοις ?* ἡμῖν χρηστέον, Τελιχὰ͵ δὲ χεράλαια χυρίως 
μέν ἐστι τρία ὡς xoi ἐν προγυμνάσμασιν εἴρηται, 35 eiys 
καὶ τρία τῆς ῥητορικῆς ἔγνωμεν εἴδη, ὧν τοῦ μὲν δικα- δ 
vixoũ τέλος τὸ δίκαιον, τοῦ δὲ συμβουλευτιχοῦ τὸ συμ- 
φέρον, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ τὸ χαλόν. τούτων ?7 ἕχα- 298 
στον ὑποδιαιρεῖται εἰς τάδε. τὸ μὲν δίχαιον εἴς τε τὸ 

νόμιμον καὶ τὸ δίχαιον καὶ τὸ ἔϑος. τὸ δὲ συμφέρον 

εἴς τε τὸ 33 χρήσιμον xal τὸ 39 ἀναγκαῖον xai 59 δυνα- 10 
τὸν xal ῥᾳδιον καὶ τὸ ἐκβησόμενον.. τὸ δὲ χαλὸν εἴς rs 

τὸ πρέπον καὶ ?* ἔνδοξον. 

Μαρκελλίνου. ἯἩ  πραγματιχὴ toig τελικοῖς κε- 
φαλαίοις διαιρεῖται, ἅπερ εἴρητάι τελιχὰ, διότι πολλὼν 
νοημάτων περιεχτιχά εἰσιν. πᾶν γὰρ νόμιμον ξήτημα 15 

ἢ τῆς ὁρικῆς ἐστι. στάσεως ἢ τῶν δικαιολογικῶν, i vo- 
— αἱ γὰρ νομικαὶ πᾶσαι καὶ L μετάληψις ἡ ἔγγρα- 

φος εἰς τὸ νόμιμον κεφάλαιον ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν, αἱ 

δὲ λαχικαὶ χαὶ ἡ μετάληψις 7] ἄγραφος εἰς τὸ δίκαιον, 

o δὲ στοχασμὸς εἰς τὸ συμφέρον, Gre διὰ τὸ πολλὰ 30 

περιέχειν νοήματα τελικὰ κεφάλαια ἐκληϑη. προτέταχται 

δὲ τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον διὰ ταῦτα. εἰς δύο χρό- 
γους διῃρημένων τῶν ξητημάτων τῶν πολιτικῶν εἴς T8 

TOY παρεληλυϑότα χρόνον χαὶ μέλλοντα, καὶ τῆς πρα- 

γματικὴς μέσης ἀμφοτέρων τεταγμένης, χαὶ φύσει μὲν 25 

εἰς τὸ μέλλον ἐχούσης τὸν σκοπὸν, oU μὴν οὐδὲ τοῦ παρ- 

ελϑόντος ἐχτὸς οὔσης, τὰ χεφάλαια αὐτῆς ἀμφοτέρων 

25 Ald. συμβαλομένοι. 416 Ven. ἡμῖν εἴρηται. . 27 Ven. 
τούτων δὲ — 28 ze τὸ Ven. om. 29 καὶ τὸ Ven. om.. 250 

καὶ h. l et ante ῥᾷάδιον et x«l τὸ ante ἐκβησόμενον Ven. om. 

31 Ven. xai τὸ ἔνδοξον, sequitur τὸ μὲν oi» »όμιμον πλατύνεται 
Ῥ. 302. Ald, X 

- 

s 
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μετέχει τῶν χρόνων. τὸ μὲν οὖν νόμεμον καὶ τὸ δίκαιον 
τοῦ παρεληλυϑότος ἐστίν. οἱ γὰρ νόμοι ἔφϑασαν τε- 
ϑεῖσϑαι, xci τὸ δίκαιον ἐκ τῶν τῶν 5" φϑασάώντων ἐν- 

ψοιῶν δοχιμάξεταιν" εἰκότως οὖν τὰ δύο ταῦτα προτε- 
δ ταγμένα ἐστὶ χεφάλαια τοῦ τε συμφέροντος καὶ τῶν 
λοιπῶν, ἃ περὶ τὸν μέλλοντα ὁρᾶται, ἐπεὶ xol τὸ παρε- 
ληλυϑὸς τῷ χρόνῳ πρότερον τοῦ μέλλοντος" ἄλλως τὲ 
τῶν κεφαλαίων τῶν "3 μὲν περὶ τὸ πρᾶγμα, τῶν δὲ περὲ 
τὸ πρόσωπον ἀπέδωκε τάξιν" προὐτιμήσατο δὲ ἐνταῦϑα 

40 τὰ περὶ τὸ πρᾶγμα τῶν περὶ τὸ πρόσωπον" εἰ δὲ ἐν στο- 

χασμῷ τὰ περὶ τὸ πρόσωπον προτάττει κεῃάλαια τῶν 

περὶ τὸ πρᾶγμα, ἐροῦμεν, ὅτι ἐκεῖ πὲρὶ ὑπάρξεως ἦν 
πᾶσα ?* ἡ ζήτησις, ἔνϑα προτιμᾶται ἡ περὶ τὸ πρόσω- 

- stov ζήτησις, ἐνταῦϑα δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα. περὶ γὰρ τῆς 
.15 τοῦ πράγματος ποιότητος ἡ ξήτησις, χεφάλαιον δὲ τοῦ 

πράγματος τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον. ὥστε ἀναγκαΐως 
τὰ τῷ πράγματι οἰχεῖα προτέταχται" τοῦ δὲ προσώπου 
τὸ συμφέρον, καὶ τὸ 3) δυνατὸν xal ἔνδοξον. ταῦτα 

δὲ x«i πρός Tw συμφέρον γὰρ τῷ γρώματι πρὸς τὸ 
20 πρᾶγμα δείχνυται τὸ δυνατὸν χαὶ ἔνδοξον" χαὶ αὐτοῦ 

δὲ τοῦ δικαίου τὸ νόμιμον προτέταχται, ὡς ἄτεχνος πέ- 
στις. αἱ δ᾽ ἄτεγνον πίστεις πανταχοῦ ἰσχυρότεραι 36 

τῶν ᾿ἐντέχνων xci προτιμητέαε, ὡς xol Δημοσϑένῃς 
ἐχρήσατο πανταχοῦ" ἔνϑεν ἐν τῷ περῖ τοῦ στεφάνου 

25 ἀσϑενῶν τῷ νομίμῳ χαὶ ἰσχύων περὶ τὸ δίκαιον, καὶ 

προοίμιον ἠναγκάσϑη κατασχευάσαι ἴδιον" ῥοπήν τε λα- 
βεῖν παρὰ τοῦ δικαστοῦ τοῖς ἰσχυροτέροις πρώτοις χρή- 

σασϑίαι, ἵνα μὴ ἐξ ἀρχῆς καταγνωσϑ εὶς , ἅτε ἀπὸ τῶν 

ἀσϑενεστέρων ἀρξάμενος, δυσχερῆ τὴν ἐπαγομένην πί- 
. $0 ατιν ἔχῃ" εἰκότως οὖν τὸ γύμιμον προτέτακται, ἕπεται 

52 Adjeci alterum τῶν. abest ab Ald. 85 Ald. τὸ μὲν — 

τὸ “δὲ. Par. τῶν μὲν — τῶν δὲς 584 Ald. πᾶσαι. — 55 τὸ Par. 

om. δ86 Ald. ἐσχύρώτεραι. 
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δὲ τὸ δίχαιον. ῥητὰ 37 μὲν χαὶ ἔγγραφα τὰ νόμιμα 
ἅπαντα ἄτεχνοι πίστεις" τὸ δὲ δίκαιον καὶ ἐξ ἐννοιῶν 
ἐστι χαὶ ἐνδόξων πίστεων ἀντίῤῥῃσιν ἐχουσῶν. ai?? γὰρ 
ἔνδοξοι πίστεις οὐ πανταχοῦ. αἱ αὐταί, αὐτίκα γοῦν xal 
τὸ ἐσϑίειν τοὺς γονεῖς τισιν ἀγαϑὸν ἐδόχει, ἑτέροις δὲ 
τὸ χάειν, ᾿4ϑηναίοις δὲ xoi τὸ μὴ τρέφειν ἢ χϑιραγω- 
γεῖν ἔγκλημα ἐδόκει. τινὲς δὲ χαὶ τοῦτό φασιν" ὡς εἰ- 
κότως τὸ νόμιμον προτέταχται τοῦ δικαίου, ὡς ὡρισμέ- 
vov ?? ἀορίστου. τὸ μὲν γὰρ νόμιμον ὡρισμένον ἐστὶ 
δίκαιον. τὸ δὲ δίκαιον ἀόριστον" ἰσχυρότερον δὲ τὸ c- 
ρισμένον τοῦ ἀορίστου καὶ ἀδήλου καὶ προτιμότερον" 
μετὰ ταῦτα τὰ παρὰ τὸν μέλλοντα τέτακται χεφάλαια, 
xal πρὸ τοῦ δυνατοῦ τὸ συμφέρον, πρώτον γὰρ σχο- 
ποῦμεν εἰ συμφέρον, eid" οὕτως εἰ δυνατὸν γενέσθαι" 
οἱ δὲ λέγοντες, ὡς οὗ καλῶς τὸ συμφέρον rov δυνατοῦ 
προτέτακται, ἕως γὰρ ἂν ἀδύνατα ἢ τὰ ᾿πράγματα, 
περιττὴ 7] τοῦ συμφέροντος βουλὴ, καὶ προφέροντες τὸ 
χατὰ τὸ ἀδύνατον' ἀσύστατον ζήτημα, ὅτι διὰ τὸ 49 
μὴ δύνασϑαι ἐξετασϑῆναι τὸ ἀδύνατον ἀσύστατον ἐποί- 
ἤσεν, μὴ OU καλῶς λέγουσι. τὸ γὰρ συμφέρον καὶ φύ- 
σει πρῶτον καὶ ἐμπεριείληφεν ἐν ἑαυτῷ τὸ δυνατόν. O 
γὰρ τὰ ἀδύνατα κατασχευάζων τὰ ἀσύμφορα κατασχευά- 

ς » 3 , , 41 3 - Ber, ὡς ἂν εἰ χατασχευαζοιμεν Μαρωνείτας 1,1 ἄρξαι τῆς 
ς , 9 , 3 - , 

ἔλλαδος, ἀσυμφορα αὑτοῖς κατασχευάσομεν. xiwóvvov 
γὰρ ̂ ? ἀφορμὰς αὐτοῖς προξενήσομεν. καὶ εἰ χατασχευά- 
σομεν *? συμφέρειν 44 τῷ πένητι τριηραρχεῖν, χατὰ τὸ 
ἀδύνατον ἀσύμφορόν ἐστιν. ἀνάγχη οὖν πάντως 15 τῷ 
συμφέροντι 46 t0 δυνατὸν περιέχεσθαι, οὐ μὴν τῷ δυ- 
γατῷ τὸ συμφέρον. οὗ γὰρ δυνατὸν ἀποχτεῖναί τινα ἢ 

57 Ald. ῥητὸν, Par. ῥητά, mox Ald. et Par. ἅπαν, scripsi 
ἅπαντα. — 58 Ald. oi. — 89 Ald. ὑρισμένον. 40 Ald. rovro, 
41 Ald. μάρων sits. — . 42 Ald, ἢ, 43 Par. κατασκευάζομεν. 
44 Ald. συμφέρει. 45 Ald. πάντα, 46 Ald. τῷ. 
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ἱεροσυλῆσαε τῶν ἱερῶν ἀφυλάχτων Ἡ ὄντων ἤδη καὶ 
συμφέρον. φυσιχὼς οὖν περιεχομένου τῷ συμφέροντι 

τοῦ δυνατοῦ, ἀναγχαίως καὶ ὑποτέταχται αὐτῶ. πρὸς 

δὲ τοὺς λέγοντας, ὡς ἄχρηστον τὸ συμφέρον τοῦ δυνα- 

& ToU ἀπόντος, ἐροῦμεν ὡς κατὰ τὸν τῆς 'φιλονεικίας λό- 
γον ἀεὶ τὸ συμφέρον ἐξετάζεται, χἂν ἀπῇ τὸ δυνατόν. 

δεῖ γὰρ βούλεσθαι τὰ χρηστὰ ἑαυτοῖς xol εἰ μη’ δυνά- 

μεϑα. ἰὄνϑα 45 βουλήσδως μὲν εἰσι κρίσεις, κἂν μὲ 
παρὴ τὸ δύνασϑαι καὶ εὐθῦναι" *9 δυνάμεως δὲ τοῦ 

1o βούλεσϑαι 55 ἀπόντος, οὔ" οὕτω γὰρ ἂν xci πλοῦτος 
xoi ἰσχὺς καὶ σοφία καὶ εἴ τι ἄλλο δίκας δοῖεν" τὸ 

ἔνδοξον μετὰ τοῦτό ἐστι xoà τὸ ἐχβησόμενον, ἅ τινες 
χαὶ μέρη εἰρήκασι τοῦ συμφέροντος. καὶ ὥσπερ ὑπὸ τὸ 
συμφέρον τὸ δυνατὸν, οὕτως ἔφασαν xc ὑπὸ τὸ ἔνδο- 

45 Eov. τὸ ἐχβησόμενον εἶναι. εἰχότωρ οὖν τὸ ἔνδοξον προ- 
τέταχται τοῦ ἐχβησομένον" ἀλλ᾽ ἐροῦσέ τιμὲς ἐναντιού- 
μένοι, ὡς τὸ μὲν ἔνδοξον μονοδιδές ἐστι, τὸ δὲ ἐχβη- 
σόμενα πολυειδὲς. 5* xal yap ἐν αὐτῷ χαὶ τὸ συμφέ- 
ρον xai τὸ κινδυνῶδες καὶ τἄλλα δοχοῦντα κεφάλαια 

20 χατασχευάζεται. ὥφειλεν οὖν τὸ πολυειδὲς τοῦ μονοει- 
δοῦς προτεϑεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, Ori: ἡ τοῦ συμφέρον- 

τὸς ἔννοια τὴν δόξαν ἔχει" xol ἐπειδὴ τὰ ζητήματα βού- 
λεται ἀχόλουϑον ἔχειν τοῖς προτεινομένοις προσώποις 
τὸν σχοπὸν, προτείνεταιι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ξη- 

45 τήμασι τῶν ἀρχαίων πρόσωπα, οἷον τὸ Δημοσϑένους ἢ 

Περικλέους, ἢ ““αχεδαιμὸνίων 7 ̓ “3ϑηναίων, οἷς ἐπιμὲ- 

λὲς τὸ δόξης μᾶλλον ἡετῶν ἄλλων φροντίζειν. ὡς δῆλον 
ἀπὸ τῶν ἐν Πύλῳ τριακοσίων" οἷον διὰ δόξαν τοῦ ἐχβη- 
σομένου χατεφρόνησαν, ἐξὸν γὰρ ἀλόγως σώζεσϑαι ti- 

' 80 Aovro μᾶλλον τὸν μετὰ δύξης ἐκβάντα ϑάνατον, εἰχό- 

- 

47 Par. ἀφυλάχκτων τῶν ἱερῶν ὄντων. 48 Ald. f»Da. 49 
Ald. εὐθῆναι. — 50 Ald. βούλεται. 51 Ald. addit: τοῦ μονο- 
διδοῦς, quod omisi cum Pan 

N 
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ι tog τὸ ἔνδοξον rov ἐχβησομένου προτέταχται. ᾿Ιστέον 

" dà, ὡς τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιον ὁ τεχνικὸς μὲψ ἀγνοεῖ. ᾿ 
t παρὰ δὲ τῷ “Ἵημοσϑένει καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀρχαίων 

* μεμελέτηται. καὶ ἡ μὲν τάξις τῶν χεφαλαίων αὕτη. τὴν 
"m πραγματικῶς δέ τινες οὕτω διεῖλον" εἰς νόμιμον » 0vu- 5. 

; φέρον, δυϑατόὸν. προστιϑέντες τῷ μὲν νομίμῳ τὸ σαφὲς, ἡ 

τῷ δὲ συμφέροντι τὸ ἀναγχαῖον, τῷ δὲ δυνατῷ τὸ ῥᾳ- 
διον. ἀλλ᾽ Ἑρμογένης ταύτην παρελογίσατο" ἐντέχνως 
δὲ ταύτην πάνυ τοῖς χειμένοις διεῖλον. 

! "Eon δὲ ἢ * μὲν ἔγγραφος πραγματικὴ, ἢ δὲ ἄγραφος" ἔγγραφος 10 
ι μὲν ἢ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ζήτημα ἔχουσα οἷον νόμου κελεύοντος ἐν ἣμέ- 

᾿ gate τρισὶ περὶ πολέμου βουλεύευϑαι, ᾿Ελάτειαν ἔχοντος Φιλίππου. 

, γράφει Δημοσϑένης αὐϑημερὸν ἐξιέναι" ἄγραφος δὲ ἢ μὴ ἀπὸ ῥη- 

| τοῦ" οἷον ἀξιοῖ μετὰ τὰ κατὰ Πύλον Κλέων Πύϑιος καλεῖσϑαι. — 

Συριανοῦ. Ἢ uiv? ἔγγραφος ἀπὸ ῥητοῦ τινος 15. 
xal! περὶ ῥητὸν ἔχειν * φησὶ τὴν ἐξέτασιν. ἡ δὲ ἄγρα- 
φος ῥητῶν οὐ προσαπτομένη περὶ ψιλὰ μόνον ἔχει τὰ * 

| πράγματα τὴν ζήτησιν" εἴδη δὲ αὐτῶν οὐδ᾽ ἑτέρα ἔχει, 
διότι οὐδὲ διαφσρὰ χεφαλαίων ἐν αὐτοῖς ϑεωρεῖται, 5 

διαφορὰ 7 δὲ προβλημάτων" τῶν μὲν οὖν ὑπὸ τὴν ἔγ- 20 
γραφον πραγματικὴν προβλημάτων εἰσὶ διαφοραὶ ἑπτὰ, 
κατὰ νόμου εἰσφορὰν, κατὰ νόμου παλαιοῦ κύρωσιν καὶ 
ἀναίρεσιν, κατὰ πρόσϑεσιν ἐν νόμῳ μέρους τινὸς, χατὰ 
ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, χατὰ ῥητὸν χαϊλδιάνοιαν, κατὰ 
ἀντινομίαν, κατὰ αἴτησιν δωρεᾶς. κατὰ μὲν νόμου εἰσφο- 25 
ρὰν, οἷον πολλῶν ἀτελῶν γινομένων, δ xol τῶν πολιτευο- 300 

1 Ald, s, — 2 Ven. Τῆς δὲ πραγματικῆς ἢ μέν ἐστιν ἔγγρα-- " 

. φος, 3| δὲ ἄγραφος, καὶ ἢ μὲν ἔγγραφος κι τ. — 5 Ven. ἢ. 
4 Ven. ἔχει sine φησ. 6 τὰ Ven. om. 6 Ven. addit: Ka» 

μυριάγις ἔμιρε ξένοις ὀνόμασι τὰ συνήϑη προσαγορεύειν ἐπιχειρῶσιν. 
7 Ald. ej Par. διαφορὰν. Ven. διαφορά, 8 Ven. γιγνομένων. 
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μένων ἐκλειπόντων, 5 τίϑησε νόμον “Ἰεπτίνης, μηδένα 
εἶναι ἀτελῆ" κατὰ δὲ νόμου παλαιοῦ 55 κύρωσιν xol ἀναΐ- 
θέσιν, οἷον μετὰ τὰ ἐν Μαραϑῶνι γράφει τις παρὰ “41α- 
κεδαιμονίοις ἀναιρεῖσθαι τὸν τῆς πανσελήνου νόμον. 

5 κατὰ ἘΣ πρόσϑεσιν ἐν νόμῳ μέρους τινὸς, οἷον νόμος" 
τὸν τυπτήσανται χιλίας διδόναι. πλούσιος ἔγϑρὸς *? 
ἅπαξ' πένητα τυπτήσας ἐξέτισε «τὰς χιλίας" 0 δὲ πένης 

γόμον εἰσφέρδι καὶ ἀτίμους τοὺς τοπτήσαντας yiyyea dae 
ov γὰρ ἀναιρεῖ 13 τὴν ἔχτισιν τῶν χιλίων ἡ προσϑήχη ** 

40 τῆς ἀτιμίας" ἀλλ᾽ *5 ἕνα τὸν ὅλον ἀπεργάζεται νόμον" 
κατὰ δὲ ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, οἷον βασιλέως ἐπερχο- 
μένου πολλῷ στρατῷ γράφει Θεμιστοχλῆς, ἐκλιπόντας *Ó 
τὴν πόλιν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν" οὐ ῥᾳδίαν δὲ τὴν 
ἐπίγνωσιν ἔχει τὰ τοιαῦτα συμβουλευτιχὰ προβλήματα, 

45 πότερον τῆς ἐγγράφου πραγματιχῆς ἐστιν ἢ τῆς ἀγρα- 
φου" τὰ γὰρ αὐτὰ δυνατὸν ὑπὸ ἑκατέραν ἀνάγειν" πλὴν 
ἐχείνῳ 17 γε διεστήχασιν" ἐὰν μὲν γὰρ ] τὸ γράφει 
προσχείμενον ἐν τῷ ξητήματι δηλονότι ὡς Ψηφίσματος 

εἰσαγομένου τινὸς τὸ γράφει πρόσχειται. 5 χαὶ οὕτως 

20 ἀν τῷ ψηφίσματι ὁ συμβουλεύων συσταίη" εἰ δὲ avri 

τοῦ γράφει Θεμιστοχλῆς ἢ ὁ δεῖνα τὸ. συμβουλεύει προσ- 
χείμενον ἔχει, ψιλὴ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις ἔσται" 
καὶ οὕτως ὑπὸ μὲν τὴν ἔγγραφου πραγματικὴν ἀναχϑή- 
σεται πᾶσα ψηφίσματος εἰσαγωγὴ καὶ λόγος τῷ ψηφίσ- 

25 ματι συνιστάμενος * ὑπὸ δὲ τὴν ἄγραφον 5 πᾶς συμ- 
βουλὴν περιέχων ἄνευ ῥητοῦ λόγος" ἀνάγονται δὲ ὑπὸ 
τὴν ἔγγραφον πραγματιχὴν τά τε χατὰ ῥητὸν καὶ δια- 

9 Ven. ἐκλιπόντων. 10 Ven. πάλαι κειμένου. 11 Ven. 

κατὰ δὲ πρόοϑ. 12 Ven. ἐχϑρὸς πένητος ἅπαξ τυπτήσας ἐξ. τ. 

χιλίας, καὶ δεύτερον τυπτήσας δέδωχε τὰς χιλίας, ὃ δὲ πένης. 18 

Ven. ἀναιρῶν». 14 Ven. τῇ προςϑηκῃ. 15 ἀλλ᾽ Ven. om. 

46 Ven. ἐκλείποντας. 17 Ald. ἐκεῖνο. Ven. et Par. ἐχείγῳ: 418 

Ven. προςγέγραπται. 19 Ven. ἔγγραφον πραγματικὴν. 
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γοιαν προβλήματα οἷον νόμος περὲ πολέμου μέχρι τριῶν 
ἡμερῶν βουλεύεσϑαι. ᾿ λάτειαν. Φιλίππου καταλαβόν- 
τος, ?? γράφεε συμβουλεύων 4ημοσϑένης αὐϑημερὸν 
ἐξιέναι, “Ἵἰσχίνης ἀντιλέγει". χαὶ χατὰ ἀντινομίαπ" vö⸗ 
μος ?* τὸν τύραννον μὴ ϑάπτεσθϑαι ἐν ἢ ἐτυράννησε 

πόλει" χαὶ νόμος τὸν χεραυνῷ βληϑέντα ἐκεῖ ϑάπτε- 

σϑαι: ἔνϑα ?? ἐβλήϑη. ἠνέχϑη σχηπτὸς χατὰ τυράννου. 
καὶ ὃ μὲν 33 ἐχεῖσε ϑάπτειν αὑτὸν συμβουλεύει, o δὲ 
ἀντιλέγει" ἔτι γε μὴν καὶ χατὰ αἴτησιν δωρεὰς πάντα 35 
« 4 1 » ' 3. , 25 » l ⁊ " . 

ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ἀναχϑησεταν, εἰπερ᾽ κατὰ νομὸν 

γίνεται. οἷον νόμος τὸν ἀριστέα λαμβάνειν ἣν ἂν βού- 
λοιτο δωρεάν" πλούσιυς ἀριστεύσας αἰτεῖ πένητος ἐγθροῦ 
φόνον, καὶ ἀντιλέγει τις" τῶν μὲν οὖν ὑπὸ τὴν ἔγγρα- 
qov πραγματικὴν ἀναγομένων προβλημάτων αὗται δια- 

φύραί" τῆς δὲ ἀγράφου 26 τῶν προβλημάτων ὁμοίως εἰ- 
σὶ διαφοραὶ ἑπτά. xata ἀμφισβήτησιν, χατὰ ἀποχήρυ- 

Ew, κατὰ δοχιμασίαν, κατὰ προσαγγελίαν, κατὰ τίμη- 

σιν ?? xol ἀνϑυποτίμησιν, xata συμβουλὴν περὶ μελλόν- 

των, κατὰ ἀξίωσιν" κατὰ ἀμφισβήτησιν μὲν, οἷον *? 
ἔδοξε τῶν iv ἥαραϑῶνι πεσόντων ἐπιτάφιον εἰπεῖν vot 
ἀριστεύσαντος τὸν πατέρα, καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ τού- 
του ὃ TE Κυναιγείρου 29 χαὶ ὁ Καλλιμάχου πατήρ χα- 

τὰ ἀποχήρυξιψ δέ" ἐπέστη νύκτωρ ὁ παῖς ξιφήρης τῷ πα- 

τρὶ, μεταγνοὺς ὥρχωσε μὴ ἐξειπεῖν, 35 xol ἀποκηρύττε- 

ται ὑπὸ τοῦ πατρός" κατὰ δὲ δοκιμασίαν, οἷον ?* Eri- 
χουρος λαχὼν δᾳαδουχεῖν δοκιμάζεται, κατὰ προσαγγελίαν 

δὲ, οἷον μετὰ Χαιράνειαν Δημοσϑένης ἑαυτὸν προσαγ- 

20 Ven. ἔχοντος. 2421 Ven. οἷον νόμο. 422 Ven. ἔνϑαπερ. 
25 Ven. ὃ μέν τις. 24 Ald. πανταχοῦ. Ven. et Par. πώντα. 

25 Ven. ἀναχϑ. πραγματικὴν, ἐπείπερ κατὰ νόμον γίγγονται. 26 

Ald. ἀγρ. πραγματικῆς. omisso sq. τῶν. 27 Ald. κατατίμησιν 

xai ἀνϑ᾽ ὑποτίμησιν. 28 Ven. οἷον om. - 29 Ven. Κυνεγεί- 

ρου. 30 Ald. ἐξιπεῖν. : 81 olo» Ven. om. 

σι 

40 

28 



720 ||.  ZX0AIA . 

γέλλει. 3? xata δὲ τίμησιν καὶ ἀνϑυποτίμησιν" μετὰ 
Πάρον ἁλόντι Μιλτιάδῃ “Ξανϑίππος᾿ τιμᾶται πεντήχον- 

τα ταλάντων, ὁ δὲ ?)? ἀνθυποτιμᾶται ϑαγάτον" xata 
δὲ συμβουλὴν περὶ μελλόντων" οἷον ᾿Αλκιβιάδης μετὰ 

5 Κύξικον ?* συμβουλεύει πλεῖν ἐπὶ Σικελίαν" χατὰ δὲ 5" 
ἀξίωσιν, ᾿Αλκιβιάδης ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς φυγῆς καὶ 
στρατηγεῖν ἀναγκαζόμενος ἀξιοῖ περὶ τῶν ἐπενεχϑέντων 
ἐγχλημάτων αὐτῷ πρότερον ἀπολογεῖσϑαι" διαφέρει δὲ 
ἡ κατὰ ἀξίωσιν πραγματικὴ τῆς κατὰ συμβουλὴν, ὅτι 

40 ἐν μὲν ταῖς συμβουλαῖς ὑπὲρ τοῦ χοινῇ 16 συμφέροντος 
προηγουμένως ποιεῖται τοὺς λόγους; ὁ συμβουλεύων" ἐν 
δὲ ταῖς κατὰ ἀξίωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ποιεῖται τὴν πρόοδον "7 

λέγων" παράδειγμα τῆς χατὰ συμβουλὴν" ᾿Αλχιβιάδης 
μετὰ τὰ χατὰ 38 Κύξιχον συμβουλεύει πλεῖν ἐπὶ “Σιχε- 

0l λίαν" τοῦτο γὰρ συμφέρει τῇ πόλει. τὸ δὲ κατὰ ἀξίω- 
σιν. ᾿Αλχιβιάδης ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς φυγῆς καὶ στρα- 

τηγεῖν ἀναγκαζόμενος ἀξιοῖ πρότερον περὶ τῶν ἐπενε- 
χϑέντων αὐτῷ ἐγχλημάτων ἀπολογεῖσθαι" ἐνταῦϑα μὲν 
οὖν δι’ ἑαυτὸν τὴ πόλει προσάγει ἀξίωσιν, 35 ἐχεῖ δὲ τὴν 

40 συμβουλὴν διὰ τὸ τὴς πόλεως συμφέρον ποιεῖται" ἡ δὲ 
κατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν πραγματιχὴ διαφέρει τοῦ ῥη- 

. τοῦ καὶ διανοίας τῆς νομικῆς στάσεως, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὃ 

χρινόμενος ** ἑχὼν παραβαίνειν χαὶ ὡς ἤδη ** παραβε- 
βηκὼς τὸν νόμον χρίνεται᾽ xal ἀρϑέντος τοῦ νόμου τὸ 

$45 λοιπὸν οὐδεμίαν ἐγχλήματος *? ἐπιδέχεται χώραν.. ἐνταῦ- 
ϑα, δὲ οὐδέπω παραβέβασται, ἄλλ᾽ εἰ χρὴ παραβῆναι 

ζητεῖται" xoi ἡ xot ἀντινομίαν δὲ πραγματιχὴ διαφέ- 

Qt τῆς ἀντινομίας τῷ ἐκεῖ μὲν παραβεβάσϑαι ἤδη τὸν 
et 

&T6e- 
/ - 

32 Ald. προσαγγέλε. 53 Ven. ξαυτῷ ἄνϑυποτ.. 54 Κύ- 

[xov Ven. om. 55 δὲ Ven. om. 56 Ven. κοινῇ τῇ πόλει. 

57 Ven. πρόσοδον. $8 τὰ κατὰ Ven. om. 39 Ven. τὴν ἀξ, 

40 Ven. ἑκὼν ó κριν 41 Ald. εἴδη. — 42 Ven. ἐγκλημάτων. 
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ἕτερον τῶν νόμων, ἐνταῦϑα δὲ βουλὴν προκεῖσθαι, πότε- 
ρον αὐτὸν παραβατέον, ὡς ἐπὶ τοῦ χεραυνωθέντος τυ- 
ράννου ἐν ἢ ἐτυράννει πόλει." ἐπδιδὴ δὲ δωρεᾶς αἴτησις. 
καὶ ἐν στοχγασμῷ ἐμπίπτει, ὡς ἐπὶ τοῦ ὑποσχομένου 4t 
μάγου εἴσω πέντε ἡμερῶν ἀποχτενεῖν' τὸν τύραννον, 44 5 

καὶ ἐν ὅρῳ ἕν πραγματιχῇ, ἱστέον , ὅτι ταύτῃ διαφέ- ᾿ 

θουσιν. ἀλλήλων, ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν οὐχ ὥρισται, 45 ποίαν 
αἰτεῖ ὃ λαβεῖν ἀξιῶν, ἐν ταύτῃ 46 δὲ ὡρισμένην᾽ αἰτεῖ, 
οἷον ἢ “7 πατέρα σώξισϑαι ἢ ἐχϑροῦ φόνον ἢ γυναῖκα 
πρὸς γάμον. 48 xol ἔτε ἐν μὲν τῷ ὅρῳ οὐδ᾽ ὅλως τὸν 10 
αἰτοῦντα φαμὲν Gif» εἶναι δωρεᾶς, οὐ γὰρ τὸ παρὰ 
τοῦ νόμου διηγορευμένον ἐπὶ τῇ δωρεᾷ, πεπραχέναι" ἐν 

^ δὲ τῇ πραγματιχῇ τῆς μὲν αἰτουμένης κωλύομεν τὸν ai- 
τοῦντα τυχεῖν, ἑτέραν δὲ λαμβάνειν συγχωροῦμεν" óux- 
φέρει δὲ ἡ κατὰ ἀμφισβήτησιν πραγματικὴ τοῦ xatG κς 
ἀμφισβήτησιν ὅρου, ὅτε ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἐκ λείποντος 
καὶ πεπραγμένου συνέστηχεν ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ ἕαυ- 
τὸν μὲν ἄξιον εἶναι λέγει τοῦ αἰτουμένου, 45 τὸν δὲ ἀν- 
τιλέγοντα οὐδαμῶς. ἐνταῦϑια 55 δὲ ἑαυτὸν μὲν μᾶλλον 
ἄξιον εἶναί φησιν, ἧττον δὲ τὸν ἐναντιούμενον" διόπερ 20 

“ἐν ταῖς πραγματικαῖς, ἡνίχα ποιούμεθα τὰς συγχρίσεις, 
΄- οὗ χρὴ τὸν ἀμφισβητοῦντα ψέγειν, ἀλλὰ χἀχεῖνον μὲν 

ἐπαινεῖν, ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον προχρίνειν, ὡς ἐπὶ Κεφάλου 
καὶ “Ἀριστοφῶντος, οἵ περὶ τοῦ γέρως ἀμφισβητοῦσιν" 
δύο δὲ τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν, ὡς πολλάχις ἔφαμεν, ἂν 25. 
ταῖς στάσεσι ϑεωρουμένων, δικανιχοῦ τε καὶ συμβουλευ- 

43 Ven. τοῦ μάγου τοῦ ὑποσχομένου. A4 Ven. addit: καὶ 

ἐπειδὴ ἠνέχϑη κατ᾽ αὐτοῦ σκηπτὸς εἴσω τῶν "πέντε ἡμερῶν, αἰτοῦν»- 

τος κατὰ τὸν ᷣ uo⸗ τὴν δωρεὰν, καὶ ὁρῳ δὲ ἐν πραγματικῇ. 45 
Ven. οὗ κεχώριστα. 46 Ven. ἐν δὲ ταύτῃ ὧρ. αἰτεῖν. 47 ἢ 

Ven. om. 48 Ven. πρὸς γάμον αἰτεῖ. ἐν δὲ tQ ὅρῳ οὐδόλως 

τὸν αἰτοῦντα μὲν ἄξιον εἶναι δωρ. - 49 τοῦ airoup. λέγει Ven, ' 
50 Ven. ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ἑαυτὸν. ᾿ 

Ahetor. IV. 46 
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τιχοῦ, τὸ μὲν δικανικὸν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσε- 
gi, τὸ δὲ συμβουλευτικὸν ὑπο μόνην σχεδὸν ἀνάγεταε 

τὴν πραγματικὴν, συνεπιπλεκομένων αὑτῇ καὶ τῶν GÀ- - 
λων δύο εἰδῶν" σπανίως γὰρ ἔν τε 5* στοχασμῷ συμ- 

& βουλὴ εὑρεϑήσεται, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου" πολιορχούμενοί τινες 
ἀνέφξαν τὰς πύλας καὶ βουλεύονται οἱ πολιορχοῖωτες, 
εἰ χρὴ δ εἰσελϑεῖν" σπανίως δὲ καὶ ἐν ὅρῳ, ὡς ἐπὶ ἐχεί- 
γου" νόμος τὴν ἄχρηστον ἡλιχίαν ἀποχτεῖναε" 5? τρίσα- 
ριστεὺς ἄχειρ ἐστὶ καὶ βουλεύονται περὶ τούτου. 5" τοῦ- 

40 τὸ γὰρ οὐχ ἔστι χατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν, εἰ xoi Mi- 

᾿νουχιαγός φῆσιν, ἀλλ᾽ 54 ὅρος" ξηξοῦμεν γὰρ, τίς ἐστιν 
ἡ ἄχφηστος ἡλικία" χαὶ εἰ ἄχρηστός ἐστιν 55 ὁ τρισα- 
οιστεύς" πλὴν οὖν ὀλίγων συμβαίνει πᾶσαν συμβουλὴν 
ὑπὰ τὴν ἄγραφον ἀνάγεσϑαι πραγματιχήν. οὐ μόνον 

45 δὲ τὸ συμβουλευτιχὸν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὸ δικανικὸν εἶδος 
ἐπιδέχεταν ἡ πραγματική. πᾶσαι γὰρ αἱ τῶν παρανό-- 
pov γραφαὶ πραγματικῆς στάσεως εἰσι. πᾶσα δὲ συμ-- 
βουλὴ, ὥς φησιν “Ἀριστοτέλης , περὶ τούτων γίνεται 55 

͵ ιγεμικώς, περὺ πολέμου χαὶ εἰρήνης, περὶ πόρου zonuc- 

320 τῶν, περὶ 57 εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς χρημάτων, περὶ 

οἰκισμοῦ πόλεως ἢ κατασχαφῆς, 9 περὶ. νόμων, περὶ 
τιμῆς. ἐπειδὴ δὲ. καὶ ἐν ὅρῳ περὶ τιμῆς ἔσϑ᾽ ὅτε" γί- 
yero, 99 ἡ ζήτησις, Ov ἂν τις ἄξιοϊ τιμᾶσϑαι τύραννον 

δ τε Ven. om. 52 Ven. ἀναιρεσϑαι. $5 περι τούτου 

Ven. om. 54 Ven. ἀλλλάι. 55 ἐστιν Ven. om, 56 Ven. 
γίγνεται. — Aristotelis verba (de rhet. 1. 4. p. 1559. ed. Bekk. 

major.) haeo sunt: σχεδὸν γὰρ, περὶ ὧν βουλεύονται πάντες καὶ 
περὶ ἅ ἀγορεύογαιν oí συμβουλεύοντες , τὰ μέγιστα τυγχάνει πέντε 

τὸν ἀριϑμὸν ὄντα" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ περὶ τε πόρων, καὶ πολέμου καὶ 

εἰρήνης, ἔτε δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ 

ἐξαγομένων, καὶ περὶ νομοϑεσίας. 57 περὶ εἰσαγωγῆς καὶ ἐξα- 

yoyTs χρημάτων, ex Ven. recepi. 58 Ven. add. περὶ μετανα- 

στάσεως. 59 Ven. ξαϑ᾽ ὅτε om, 60 Ven. γίγνεται. 

3 

: 



ΕΙΣ XT4 ELS. "m 
“διώξας ἢ ῆ προρχτησάμενός ΟΣ τινα πόλιν, ἰστέον, ὅτι ἐν 
ὅρῳ μὲν ἡ ζήτησις περὶ τὸ πρᾶγμα γίνεται, 53 εἰ τὸ διῶ- 
$e. μόνον τὸν τύραννόν ἐστι τυραννοχτονία, ἢ τὸ πεῖσαι 
Φίλιππον ἀποδοῦναι ᾿Αμρίπολιν προςκτήσασϑαι 63 πύ- 
λιν" iv εἰ τοῦτο γέγοιτο φανερὸν, τῆς προσηχούσης ὃ 5 
αἰτῶν τύχῃ 64 τιμῆς" ἐν δὲ 9 τῇ πραγματιχῇ φανεροῦ, 
τοῦ πράγματος ὄντος, " σχέψις γίνεται 566 περὶ τοῦ 302 
ποίαν τινὰ λαβεῖν χρὴ τὸν αἰτοῦντα δωρεάν. Εἰσὶ δὲ 
καὶ περὶ τιμωριὰς ἐν πραγματικῇ ἀμφισβητήσεις, ὡς ἐπ᾽ 
ἐχείνου" ἐξῆν ἐν πολέμῳ μισϑωσάμενον ἕτερον ἐκπέμπειν 10 
ἀνϑ' ἑαυτοῦ" 57 πολέμου χαταλαβόντος ἐξέπεμψέ τις &À- 
λον ἀνϑ'᾽ ἑαυτοῦ μισϑωσάμενος" ἀριστεύσας ἐχεῖνος κα- 
τὰ τὸν νόμον ἔλαβε τὴν δωρεᾶν" ἑτέρου πολέμου κατα- 
λαβόντος ἐξέπεμψεν αὐτὸν μεσϑωσάμενορ" ἔλιπε τὴν τά- 
ξιν χαὶ νόμου κελεύοντος χολάξεσϑαὶ τὸν λιπόντα τὴν 15 

τάξιν ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλους, ὃ τ᾽ ἐχπέμψας Ὁ καὶ ὃ 

πεμφϑείς" 58 τοῦτο δὲ τὸ ζήτημα τινές φασε γνώμης 
στοχασμὸν, τῷ πλείστους ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ἐμφαίνε- 
σϑαι στοχαστιχούς" ^ 69 ἔστι δὲ πραγματικῆς ἀγράφου | 

xat στοχασμὸν αἰτούσης 75 τὴν ζήτησιν" χκαϑόλου δὲ 30 

χρὴ γινώσχειν, ὅτι πολλὰ προβλήματά ἐστιν, ὡς ἀνω-. 
τέρω εἴρηται, ἅπερ ὑπὸ μίαν ἄντικρυς “ἀνάγειν στάσιν 
οὐχ οἷόν τε, ὥσπερ καὶ τόδε, νόμος τὸν στρατηγὸν τοὺς 
χαταστείχοντος φυγάδας ἀναιρεῖν" διδύμων ἀδελφῶν 
τὸν ἕτερον φυγόντα εἶργεν ὃ νόμος κατιέναι, τὸν ἕτερον 26 

61 Ald. προκτησάμενος. Ven. προςκτισάμενος. Par. προσκτησά- 
μένος. 62 Ven. γίγνεται. 63 Ald. προκτήσασϑαι. Ven, προ-᾿ 

κτίσϑαι. Par. προςκτήσασϑαι. 64 τὖχοε Ven. 65 Ven, τινὲς 

δὲ ἐν τῇ ngayu. 66 Ven. γίγεεται. 67 Ald. h. ]. et paullo 
post ἀντ᾽ αὐτοῦ, scripsi cum Ven. ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ. 68 Ven. ἐκ- 
πεμφϑεὶς. 69 Ven. addit: ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πολιορκοῦσε καὶ 

βουλευομένοις, εἰ χρὴ εἰσελθεῖν ἀγοιξάνγτων τὰς πύλας τῶν πολιορ-- 

κουμένων. 70 Ven. ἐχούσης. ᾿ 
" 

i ' 46 ee 
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συμαποδημήσαντα μόνον, εἶτα ἐπανιόντα ἀπέχτεινεν ὡς 
φυγάδα 71 ὃ στρατηγόφ᾽ xal χρίνεται φόνου, τοῦτο γὰρ 
καὶ γνώμης. ἄν τις εἴποι στοχασμὸν καὶ συγγκώμης. 73 

Σωπάτρου. Τίς ἡ ἄγραφος καὶ ἔγγραφος ἐδίδα- 
δ ἕεν ὃ τεχνικὸς, ὅτι ἔγγραφος μὲν ἡ ἀπὸ ῥητοῦ τὴν ζή- 
τησιν ἔχουσα, δεῖ δὲ προσϑεῖναι καὶ περὶ ῥητόν" αἱ 
γὰρ τῶν νόμων εἰσφοραὶ ἐξετάξζονται, πότερον xara νό- 
μὸν xol κατὰ δίκαιον ἢ οὔ" καὶ πότερον συμφέρον καὶ 
ἔνδοξον ἢ τοὐναντίον" ἰστέον μέντοι, ὡς ἐν τῇ ἀγράφῳ 

40 ἐμπίπτει ἔσϑ᾽ ὅτε ῥητὸν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀποκχτεινάσης γυ- 
vaixóg τύραννον τὸν ἄνδρα καὶ αἰτούσης εἰς τὴν δω- 
ρεὰν τὴν σωτηρίαν τῶν τέκνων, νόμου ὄντος τῷ τυράν- 
γῷ συναποϑνήσχειν τὰ τέχνα" ἐνταῦϑα γὰρ κεῖται μὸν 
τὸ ῥητόν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ περὶ αὑτοῦ ἡ ζητησίς. ἐστιν, 

45 οἷον εἰ ἔννομον ἢ δίκαιον ἢ συμφέρον, ἀλλὰ πέρὶ τὴν 
ποιότητα τῆς δωρεᾶφ᾽ οἷον πότερον ἣν αἰτεῖ δεῖ λαμ- 
βάνειν αὐτὴν ἢ ἑτέραν, ἡ ζήτησις ἄγραφός ἐστε πρα- 
γματική" ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τῇ ἀγράφῳ ἐστὶν εὑρεῖν τὸ 
ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβανόμενον , ὡς δημοσϑένης ἐν 

40 τῷ κατ᾽ ᾿Ανδροτίωνος. 7? ,, φήσει τοίνυν τούτῳ Tw τρό- 

Jp ἁπάσας εἰληφέναι τὰς βουλάς "“ ὁμολογουμένως γὰρ 
ἐνταῦϑα ἐπὶ τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου κατέφυγεν. 

Τὸ τοίνυν νόμιμον ἐν τῇ ἐγγράφῳ μιᾷ τῶν νομικῶν ὑποπίπτει ατά- 
oecy καὶ κατ᾽ αὐτήν ys διαιρεϑήσεται" αὐτίκα δὲ περὶ τῶν νομι- 

45 κῶν στάσεων λέξομεν. 

“Συριανοῦ. To νόμιμον πλατύνεται τῇ τὸ γνῶ- 
μῃ τοῦ νομοϑέτου xal τοῖς περιστατιχοῖς μορίοις καὶ 

71 Ven. 0 στρατ. ὧς φυγάδα. 72 Sequitur in Ven. quod 
in Ald, p. 297. Sopatro tribuitur: διαιρεῖται δὲ qj τε ἔγγραφος 
καὶ $4 ἄγραφος πραγματικὴ x. τ. à. — 75 p. 595. ubi legitur, 
τοῦτον ἁπάσας τὸν τρόπον. 
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γόμοις irégoig* ὡς * xal Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στε- 
φάνου τὸ νόμιμον διὰ νόμων ἑτέρων ἐπλάτυνεν " ἔϑηχε 
δὲ τὸ νόμιμον ἐξ ἀρχῆς" οὐ. γὰρ ὡς “ἕτεροί φασιν ἐν 
μέσῳ τοῦ λόγου" ἀφ᾽ οὗ. γὰρ' τὴν πολιτείαν τὴν ἑαυτοῦ 
καὶ τὴν περὶ ? τὸν δῆμον εὔνοιαν ἐξεταξει , οὐδὲν ἄλλο 5 

ποιεῖ, ἢ τὸ νόμιμον κατασχευάζει" τοῦ γὰρ Αἰσχίνου 
τὸ Κτησιφῶντος ψήφισμα παρὰ τρεῖς γεγράφϑαι λέ- 
γοντος νόμους" πρῶτον μὲν ὅτι ψευδὴ γέγραφε mgl? 
Δημοσϑένους γράμματα γράψας ὅτι εὔνους" νόμος δέ 
ἐστιν ὃ χωλύων ψευδῆ εἰσφέρειν γράμματα" δεύτερον δὲ 40 

μὴ ἐξεῖναι, ἐν ϑεάτρῳ * στεφαναῦσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν πνυχί" 

τρίτον, τὸν ὑπεύϑυνον. μὴ στεφανοῦσϑαι, πρῶτον ἐξε- 

τάζει Δημοσϑένης τὸν $ περὶ τοῦ μὴ φευδῆ. γράφειν γό- 
μον καὶ δείκνυσι διὰ τῆς αὐτοῦ πολιτείας τήν τε εὖ- 

γοιαν ὡς οὗ ψευδὴ γέγραφε Ἀτησιφῶν, ἀλλ᾽ ὅτι μά- 15 

λιστα ἀλῃϑὴ" ἀφ᾽ οὗ Y “οὖν 5 τῆς ἑαυτοῦ πολιτείας 

ἄρχεται τόπου χαὶ τῆς εὐνοίας , ἀπ᾿ ἐκείνου τὴν ἐξέ- 

τασιν ποιεῖται" ἐπιδείχνυσι γὰρ, ὡς οὗ παράνομον τὸ 
ψήφισμα Κτησιφῶντος, μὴ περιέχον 3 , Ψευδῆ γράμματα. 
περὶ Δημοσϑένους ὡς εὔνους τῇ πόλει,» ἀλλ᾽ ἀληϑῆ᾽ Ug- 0 

λώσομεν οὖν τὸν Δημοσθένην πλατύνοντες τὸ. νόμιμον, 

καϑάπερ ἐχεῖνος ἐν τῷ 59 περὶ στεφάνου «καὶ ἐν τῷ 
χατὰ ᾿Δριστοχράτους καὶ πρὸς Jentivuy* πλατυνοῦμεν 3038 
δὲ τὸ νόμιμον xoi ἀπὸ τῶν προσώπων καὶ τῶν πρα- 
γμάτων" ἀπὸ προσώπων μὲν, τίς. ἐστιν ὁ γράφων πο- 15 
λεμεῖν ῆ βοηϑεῖν" καὶ πότὲ 13 καὶ τίαι xel πῶς" ἀπὸ 

πραγμάτων. διὰ τί χρὴ πολεμεῖν ἢ βοηϑεῖν. ἐν μὲν οὖν * 

— 

4 Ven. ὥσπερ. 2 Ald. mage Vm. et Par. περί. & ^ 

Ald. παρά. 4 Ven. ἐν τῷ ϑεάτρῳ. δ τὸν Ald. em., pro 
"4Q ibid. est παρά, 6 Ven. ἀφ᾽ οὗ ,γοῦν τόπο. 7 Ven. 
καὶ τοῦ νομίμου τὴν ἐξ, 8 Ald, περιέχων. Ven. μὴ ψευδῆ γρ. 

"tQ dou. περιέχον. 49. Ald, molo 40 Ven. ἐν τε τῷ περὲ 
τοῦ στεφ, 11 Ven, καὶ τίσι καὶ πότε καὶ πῶς" ἀπὸ δὲ πρ.- 

* 
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τῇ ἐγγράφῳ πραγματικῇ τὸ νόμιμον ἐμσείστει , ἕπεταε 
δὲ αὐτῷ καὶ τὸ ἔϑος᾽ ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ μὲν νόμε-- 

μιμον οὐχ ἐμπίπτει, τὸ δὲ ἔϑος ἀντ᾽ αὐτοῦ παραληψό- 
μεϑα. | ἢ 

l e 

f 7B Σωπάτρου. [lei τῆς ἐγγράφου ἐπαγγέλλεταε διὰ 
τῶν νομικῶν νἡμῖν τὴν δύναμιν γνωρίσαι" ἀδύνατον γὰρ 
μὴ πρότερον μαϑοῦσι τὰς νομιχὰς στάσεις, ἀχριβές τε 
περὶ αὐτῆς ἐρεῖν" πλὴν ἵνα μὴ πάντη ἀνήχοοι ταύτης 
κατὰ καιρὸν ὦμεν, ἐροῦμεν ἡμεῖς ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται. 

40 ἐξετάζοντες ἐοίνυν τοὺς νόμους ἐν τῇ ἀγράφῳ ix τεσ- 
σάρων αὑτοὺς κατασχευάσομεν τρόπων, ἐκ τῆς πολιτεί- 
ας, εἶτα ὅτε ἀνάχειται τοῖς τῶν Ἑλλήνων σοφωτάτοις, 

ἀπὸ παραδείγματος, ἀπὸ χαιροῦ" ἀπὸ πολιτείας μὲν, 

olov ὕτε ἐν δημοχρατίᾳ ἐτέϑη, ἥτις ἀρίστη τῶν πολι- 
45 τειῶν πασῶν" ἀπὸ τῶν προσώπων, οἷον ὅτι οὐχ οἱ τυ- 

χόντες, ἔϑεντο τοῦτον, ἀλλ᾽ οἱ μέγιστοι τῶν. ἀνϑρώπων 

χαὶ σοφώτατοι" ἀπὸ τοῦ πράχματος, οἷον ὅτι περὶ τῶν 

μεγίστων προστάττει" 132 ἀπὸ τοῦ χαιροῦ, ὅτι νῦν pa- 

λιστα χρηστέον τῷ νόμῳ ἐν εἰρήνῃ τυχὸν ἢ πολέμῳ" 13 
20 πλατύνεται δὲ τὸ κεφάλαιον ἔκ τε τῆς τοῦ ταῦτα νο- 

μαϑετήσαντος δόξης" οἷον ὅτι Σόλων, ἢ δράχων ἢ 
Κλεισϑένης" καὶ ἐκ τοῦ πολλὰ τὸν νόμον λυσιτελῆσαε 
τῇ πόλει" xal ἔτι χατασχευάξεταε τὸ νόμιμον ἔκ τε ῥη- 
τοῦ καὶ διανοίας καὶ ῥητῶν ἑτέρων παραϑέσει" ix' δια- 

45 νοίας μὲν, ὡς «Αἰσχίνης πολλαχοῦ ἐποίησεν" ἅμα γὰρτῷ 
ητῷ καὶ τὴν διάνοιαν τιϑεὶς κατασχευάξει τὸ νόμιμον" 
ἐκ παραϑέσεως δὲ ῥητῶν, δεικνύντες σύμφωνα τοῖς κει- 
μένοις τὰ εἰσαγόμενα, ὡς Τιμοχράτης κατηγορούμενος 

ὑπὸ Διοδώρου ἢ Δημοσϑένους, ὡς . παράνομα γεγρα- 
80 φώς" σύμφωνα γάρ φησι γεγραφέναι ἐχείνῳ τῷ νόμῳ 

τῷ λέγοντι" ,, οὐδὲ δήσω * * ̓ 4ϑηναίων οὐδένα, ὃς ἂν iy- 

12 Ald. ngorárret. 45 Ald. πολέμο. 44 Ald. δείσω. 

— 
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γυητὰς παράσγῃ τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας .“ *5 ἐὰν μέν- 
τοι ἀνασχευάσωμεν, τοῖς τε ἐναντίοις τῶν προειρημένων 
χρησόμεϑα κχατασχευὼν" καὶ ἄλλοις ὁπόσοιᾳ ὃ ἀνασχευ- 
αστικὸς χορηγεῖ τόπος " καὶ ἔτι ἂν ὁ ἀντίδικος τῷ ῥη- 

τῷ. ἰσχυρίξηταν, 16 ἡμεῖς τῇ τοῦ ῥητοῦ διανοίᾳ χρησό- 5 

μεϑα, ὡς Θουκυδίδης ἐν τῇ Κορινϑίων δημηγορίᾳ" τῶν 
γὰρ Κερχυραίων εἰπόντων, ,, ὡς λύσετε 17 τὰς πρὸς “1α- 

χεδαιιιονίους σπονδὰς δεξάμενοι ἡμᾶς" *9 εἴρηται γὰρ ἐν 
αὐταῖς τῶν Ἑλληνίδων πόλεων τὰς συμμαχίδας ἐξεῖναι 
nap ὑποτέρους *9 βούλοιντο ἰέναι" “ καὶ τῷ ῥητῷ "τούτῳ 10 
ἐσχυρισαμένων, ὃ Κορίνϑιος τῇ διανοίᾳ λύει λέγων" 29 

οὗ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκη ἐστίν" οὐδ᾽ ὃ ὅστις 
τοῖς δεξαμένοις, εὖ σωφρονοῖεν, πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης 

ποιήσει. xol ῥητὰ δὲ δητοῖς παραϑῶμεν ἐναντία τῳ 

εἰσαγομένω δεικνύντες" ὡς Δημοσθένης iv τῷ κατὰ Te 45. 

μοχράτους, ἄλλων τε νόμους παραϑεὶς, οἷς ἐναντία νε- 
γνομοϑέτηχε, καὶ αὐτοῦ Τιμοκράτους πρότερον εἰρῃμένον 
ἐναντίον τοῦ νῦν παρ᾽ αὐτοῦ εἰσαγομένου-« 

^E» δὲ τῇ ἀγράφῳ τὰ ἔϑος ὧς νόμιμον ἐξεταστέον" οἷον ὅτε καινὰ 

ἀξιοῖς καὶ οἷα καὶ ὅσα οὐδεὶς me πρότερον" ταῦτα δὲ πάλιν ἐν- 20 

στάσει καὶ ἂἀντιπαραστάσει μεϑοδεύσομεν * ἀντιπαραυτάσει μὲν, o 

ον Κλέων ἀξιοῖ μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ Ππύϑιος καλεῖσϑαι" καινὰ ἀξιοῖς. 

καινὰ ἀξιῶ" καινὰ γὰρ καὶ τὰ πεπραγμένα. ἐγστάσει δὲ" εἶτα μέν» 

τοι οὐδὲ καινά" καὶ γὰρ καὶ Περικλῆς ᾿ολύμπιος ἐκλήϑη" ποτέρῳ 
δὲ πρότερον χρηστέον, τῇ ἐνστάσει ἢ τῇ ἀντιπαραστάσει, oi καιροὶ 35 

διδάσκουσιν, ὡς καὶ ἐν στοχασμῷ διωρισάμεϑα " 

Συριανοῦ. ἜἜϑος * ἐστὶν ὅπερ ἢ χρόνος ἐκράτυ- 

γεν, ἢ ὡς συμφέρον αἱ τῶν πολλῶν ἐχύρωσαν γνῶμαι" 

Dem. contra Timocr. p. 745. δήσθωυς 485 τελαῦντας. Ald. om., 

adjeci ex Dem. 16 Ald. ἰσχυρίζεται, 17 Ald. λύσεται τὰς 

πρὸς «“Τακεδαιμονίων. 48 Thuc. I. 35. . 19 Ald, δποτέροιῷ 

20 Thuc. I. 40. 4 Ven. ἔϑος δέ, 
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διαφέρει δὲ'νόμος ἔϑους và, τὸ μὲν ἄγραφον εἶναι, 
τὸν ? δὲ ἔγγραφον" xoi τὸ ? μὲν χαϑόλου, τὸ δὲ ἐπὶ 
μέρους εἶναι" xol τὸ μὲν φύσει, τὸ * δὲ ϑέσε," 5 ξητεῖ- 
ται δὲ καὶ ἐπὶ τούτου, τίνες τε τοῦτο ἔϑεσαν χαὶ παρὰ 

904 πίνων" πλατύνεται δὲ. τόποις ἕξ διά τε τῆς πατρίου 

πολιτείας, ὅπερ ἐστὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἔϑη" xol διὰ παρα- 
δειγμάτων, τουτέστιν εἴ τινες ἄνδρες 6 παρ᾽ ἡμῖν τε- 

τυχήκασιν ἄριστοι δωρεᾶρ" χαὶ ἀπὸ τῶν εὐνομουμένων 

σόλεων xài τῶν παρ᾽ αὐταῖῳ ἀρίστων, , χαὶ ἀπὰ τῶν 

40 περὶ 7 τοὺς ἥρωας τιμῶν" ἔτι δὲ ἀπὸ τῶν παρὰ βαρβά- 
ροις τιμηϑέγτων, καὶ ἀπὸ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπαρατων" * 
τοῦτο δὲ ἱχανῶς ᾿Αριστείδης iv τῷ Περικλεῖ 3 ἐπλατυ- 

pev ὃν ἀξιοῖ τις ἀποστῆναι τῆς προσηγορίας τοῦ ᾽Ολυμ- 
πίου, κατέχοντος τοῦ λοιμοῦ, χαταλογόν τε *? τῶν προ- 

46 γόνων ποιούμενος, καὶ τὰς πράξεις αὐτῶν διεξιὼν, χαὶ 
τὴν παλαιὰν πολιτείαν ἀνυμνῶν xal δεικνὺς, ὡς οὐδεὶς 

πώποτε ἀνθρώπων ** ὄνομα ϑεῶν ἔλαβεν’ xol τὸν μὲν — 

᾿Δριστείδου Περιλλέα παράδειγμα σαφὲς *? ἕξομεν περὶ 
τοῦ μὴ δεῖν τοῖς μὴ κατ᾽ ἔϑος οὖσι χρῆσϑαι" εἰς δὲ τὸ 

40 μὴ. χρῆναι λύειν τὰ ἔϑη, τὸν 85 πρὸς «“ἐπτίνην Anuo- 

2 Ven. τό δέ, 8 Ven. τὸν μὲν καϑόλου, τὸν δὲ ἐπὶ μέρους. 
omisso εἶναι. 4 Ven, τὸν 04, δ Ald. ϑέτει. 6 Ven. d»- 
δρες ἄριστοι τετυχήκασι παρ᾽ ἡμῖν. 7 Ald. παρά. 8Β Ald. 
παρεστώτων. Ven, et Par. ἐπαράτων. — 9 Non potest intelligi 
oratio pro quatuerviris, quorum primus Pericles est: nam 
quao illio p. 150. Jebb. de Olympii cognomine dicuntur, ea 

ad Periclem- contra Platonis accugationem defendendum spe- 

ctant, atque ab iis, quae hoe loco afferuntur, prorsus dis- 
crepant.- Ita igitur statuendum videtur, Aristidem more suo 

orationi Periclem defendenti alteram accusatoriam opposuisse, 

“δὰ quam etlam fragnténtum, mox secutürüm, p. 751. 1. 5. refe- . 

rendum. 40 Ven. 70. 41 Ven, ἄνϑρωπὸς ὦν. — 19 σαφὲρ 
Ven. om, ἐδ Ald. τὸ s. A. δημοσϑένης. correxi e Ven. 
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eO vovg. λύεται δὲ τὸ ἔϑης τοιῶςδε, ὥσπερ' ἐπὶ Κλέωνος 
τοῦ ἀξιοῦντος καλεῖσθαι Πυϑίου μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ" πρὸς . 
γὰρ τὴν ἀντίϑεσιν, τὴν ὅτι καινὰ αἰτεῖς, ἀπαντήσει ὃ 
Κλέων λέγων" ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς τὸν βίον ἅπαντα 14 ἐξ 
ἀρχῆς παρῆλϑεν, οὐδὲ τέλεια ἐξ ἀρχῆς ἀνεφάνη, ἀλλὰ δ 
μὴ πρότερον ὄντα κατὰ μέρος ἤρξατο γίνεσθαι, *5 οὕτω 
καὶ τέχναι ἠυξήϑησαν, καὶ τὰ πράγματα εἴληφε τὰς ἐπε- 
δόσεις" 15 xol παραδείγματα 17 ἐπάξει νόμων, τεχνῶν, 
ἑατρικῆς, κυβερνητιχῆς, φιλοσοφίας, xol τῶν τοιούτων" 

ἔχαστα δὲ τούτων χατὰ ἔνστασιν χαὶ ἀντιπαράστασιν 10 
εἰσάζομεν" 19 ἐνστάσεως δὲ ἴδιον τὸ ἐᾷ ἐναντίας ἵστα- 
σϑαι πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ ψευδὴ δειχνύναι, ἀνειπαρα- 
στάσεως δὲ τὸ συντρέχειν μὲν -τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀντιδίχου 
λεγομένοις, ἐκ δὲ τοῦ ἀχολούϑου περιτρέπειν εἰς τὸ ἔναν- - 
riov. 18 

Σωπάτρου. Καίτοι xol ly 'ταύτῃ ἐστὶ ῥητὸν bi- 
ore ἐμπίπτον, ὡς ἤδη- εἴρηται, ἀλλ᾽ οὗ περὶ αὐτοῦ ἣ 
ζήτησις" εἰς γὰρ κατασχευὴν ϑλαμβάνεται" πολλάκις δὲ 
καὶ ἀμφότερα ἐν τῇ ἀγράφῳ εὑρίσχεται, ἔϑος φημὶ καὶ 
νόμος, ὡς καὶ 0 δήτωρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου 1" πεποί- 20 
ηχεν" μετὰ γὰρ τὸ ῥητὸν ἐξήτασε τὸ ἔϑος λέγων, ὡς οὐ 
μόνον τοῖς νόμοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔϑεσιν ὥρισται" πρῶ- 

tov μὲν γὰρ Ναυσικλῆς στρατηγῶν ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωχε. τε- 
τίμηται" eO ὅτε τὰς ἀσπίδας" Διότιμος ἔδωκε". καὶ 'πά- 

λιν Χαρίδημος ᾿ἐστεφανοῦτο, συνάγων ἐκ τούτων ὅτι 25 
κἀμὲ δεῖ τὰ ὅμοια τούτων παϑεῖν" ὑπέταξε γὰρ τὸ ἔϑος 
τῷ νομίμῳ" ἔϑος γάρ ἐστι τὸ ἐν συνηθείᾳ κρατῆσαν, 
— — 

14 Ven. ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα παρῆλϑεν, οὐδὲ τέλειον ἕχαστον ti- 
ϑὺς ἀνεφάνη. 15 Ven. γίγνεσθαι. 16 Ven. ἀποδύσεις. 417 

Ven. παραδείγματι. 418 Ven, pergit: τί δὲ δίκαιον ὁ μὲν ϑεῖος 
“Πλάτων w. s. À. p. 505, Ald. 49 p, 364. 
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καὶ 39 ὅπερ ὃ χρόνος éxgervvtv* χατασχευάζεται δὲ τὸ 
ἔϑος ἢ ἐκ προγόνων ἢ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν εἰ δὲ οἐχείων 
ἀποροίημεν παραδειγμάτων, χρησόμεϑα τοῖς ξενικοῖς" οἷ- 
ον ὅτι xci “αχεδαιμόνιοι xoi ἄλλοι τινὲς τοῦτον πολι- 

B τεύονται τὸν τρόπον" ἐξ ἡμῶν δὲ αὐτῶν, ὅτι xol ἡμεῖς 
τοιοῦτον ἐπράξὰμέν ποτε, καὶ σύνηϑες τῇ πόλει τὸ πρᾶ- 

γμα, τοιαύτας διδόναι δωρεάς" πλαξύνεται δὲ. καὶ αὐτὸ 

οἷςπερ xai τὸ νόμιμον, “προσώπῳ ; ᾿ πράγματι , λαιρῷ 

προσώπῳ 11 μὲν, οἷον ὅτι Περικλῆς τοῦτο ἔπραξεν ὃ 

10 συνέσει ἁπάντων Ἑλλήνων διαφέρων" πράγματι δὲ, οἷ- 
ον, ὅτι μέγα τοῦτο τῆς πόλεως χατόρϑωμα" καιρῷ δέ, 

οἷον c ὅτι xol εἰρήνῃ καὶ πολέμῳ τόδε λυσιτελεῖ" ταῦτα 

μὲν οὖν κατασχευάζοντες " 22 ἀπὸτρέποντες δὲ τοῖς àvay- 

. τίοις χρησόμεϑα, ὡς δΔημοσϑένης ἐν τῷ πρὸς “Τεπτί- 

15 γην᾽ 3" ἐχείνου γὰρ λέγοντος, ὅτι οἱ πρόγονοι οὐδὲν ἐδί- 
δοσαν, αὐτός φησιν, ὅτι oUx ἀχολουϑητέον τοῖς προγό- 
γοις᾽ ἡ γὰρ τῶν πραγμάτων διαφορὰ xci τὰς δωρεὰς 
διαφόρους ποιεῖ" καὶ πάλιν ἀνδρῶν ἐνδόξων παρατιϑέ- 
μένοι χατορϑώματα λέξομεν, ὅτε Θεμιστοκλῆς xoà ι.- 

20 τιάδης τὰ τοιαῦτα χατορϑώσαντες οὐχ ἤτησαν τοιαύτην 
δωρεάν " ὡς ἀμέλει καὶ ᾿Αἰσχίνης ποιεῖ" ?* φησὶ γὰρ, 
ὃτε χαὶ στρατηγῶν καὶ ῥητόρων ἐνδόξων γενομένων, ovc 

^— ἡ πόλις μεγίστης ἠξίωσε τιμῆς τὰ δὲ ξενικὰ παραδείς- 
γματα 5 ̓ βλληνικῆς ἐστι πολιτείας ἢ βαρβάρου. i£ “Ελ- 

' 95 “ληνιχῆς μὲν, ὡς 0 ix “αχώνων ἢ Βοιωτῶν" ix βαρβαά- 

gov δὲ, ὡς ἐκ Περσῶν xoi Σιχυϑῶν᾽" διὸ τὰ ᾿μὲν 'EA- 

| 305 ληνικὰ ἀνατρέποντες μετρίου ἀξιώσομεν διασυρμοῦ, τοῖς 
δὲ βαρβάροις τελείᾳ χρησόμεϑα xaraqopg* τετήρηχε δὲ 
καὶ τοῦτο “ημοσθϑένης" ἐκεῖνος γὰρ εἰς τοῦτο ἐλϑών 

50 φησιν" ov δεῖ τοὺς ἑτέρων 35 γόμους ἐπαινεῖν ἐπὶ τῷ 

20 Par. s. 4221 Ald. πρόσωπον, scripsi προσοΐπῳ. a" 
Ald. κατασκευάσαντες. 23 p. 491. sqq. ád sensum exhiben- 
tur. 24 In Ctes. p. 444. — 446. Bekk, 25 Ald, ἑτέρῳ. — 

Ἰ 
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τοὺς ἐνϑάδε λυμαίνεσθαι, περὶ ᾿ξλλήνων “νταῦϑα AM- 

yu περὶ δὲ βαρβαρικῶν ὑπόδειγμα ὁ ᾿Δριστείδης εἰς 

Πεῤικλέα,. ἐν οἷς, φησι ?9 ,»μὴ βαίνης, ὦ παῖ Ξανϑίπ- 
που, μὴ τοὺς Τίγαντας μιμώμεϑα , οἱιλέγονται τοξεύ- 

uv εἰς τὸν φὐρανὸν, μὴ τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα καὶ ὅ 

τοὺς σὺν ἐχείνῳ“, ὡσαύτως xol κατασχευάξοντες τοὺς 

μὲν ᾿Ελληιχοὺς ἐπαινεσόμεϑα ἐϑισμοὺς xol τὰ πρόσωπα 
τῶν ἀφ᾽ ὧν τὰ παραδείγματα, τοὺς δὲ βαρβαρικοὺς ἐκ τοῦ 
ἐναντίου" οἷον ὅτι ταῦτα ?? παρὰ Πέρσαις ἢ “Σκύϑαις, 
οἷς πλούτου καὶ τρυφῆς ἢ τοῦ νομαδικῶς ζῇν μᾶλλον 35 10 

ἐμέλησεν, ἢ σώφρονος καὶ ἡμέρου πὸλιτείας" εἰ μὲν" οὖν 
ἀμφοτέρων εὐποροῦμεν τῶν ὑποδειγμάτων, γρησόμεϑα τοῖς 
ἐπιχωρίοις πρὸ τῶν ξενιχῶν, εἰ δὲ μὴ τοῖς ἐμπίπτουσιν" 

Τὸ δίκαιον μιᾷ τῶν δικαιολογικὼν ὑποπίπτει, καὶ κατ᾽ ἐκείνην διαι-- 
ρεϑήσεται, ὡς ἄν ἐγχωρῇ Ἰοῖς κεφασαίοις. — 15 

Συριανοῦ. TO δίκαιον ὃ μὲν Πλάτων εἴς τε τὸ ' 
ὅσιον xal τὸ * ὁμωνύμως τῷ γένει δίκαιον διαιρεῖ ἔν. 
τῷ Εὐϑύφρονι" ? ἔστι δὲ ? ἡ τοιαύτη ἀχρίβεια φιλο- 
σοφωτέρα. τὸ μὲν ὕσιον τοῖς χρείττοσιν ἡμῶν ἀπονέ- 
μουσα, τὸ δὲ δίχαιον τοῖς συστοίχοις. οἱ δὲ δήτορες 20 ' 

ἀδιαίρετον. ἐ ἐῶντες αἰτὸ, ἅτε τὸ σερὶ τὰ ἀνϑρωπι- 

γα καϑῆκχον αὑτοὶ 4 μάλιστα ϑεωροῦντες, πλατύνου- 

σιν αὐτὸ χαϑάπερ ἐν ταῖς" δικαιολογιβδαῖς" 5 ἐν γὰρ 
πάσαις ταύταις πολυτρόπως τὸ δίκαιον ἐξεταζεται" ὃ 
Te χρινόμενος vovg ἀχολούϑους ἀπὸ 9 τῶν. ἑξῆς χείρα- 26 

In Lept. p. 490. ovx ἔστε δίκαιον, τοὺς ““ακεδαιμονίων νόμους 
οὐδὲ τοὺς Θηβαίων λέγειν ἐπὶ τῷ 1. d. À. 16 Vide supra p.728, 
ποῖ, 9, 27 Ald. ταῦϑα. 28 Ald. πᾶν, scripsi μᾶλλον. 

4 Ven. xai τὸ δίκαιον ὁμωνύμως tQ y. — 2 p. 12. E. HST. 
5 Ven. ἔστι, 4 Ven. αὐτοῦ. 5 Ven. δικαιολοχίαις. 6 

Ald. ὑπό, "Ven. et Par. ἀπό. 



782. ) X X041. 

λαίων ἐπάγει λογισμούς. ὁ μὲν φεύγων δίκαιον εἶναε τὸ 
γεγονὸς ἀποφαινόμενος, ὃ δὲ διώκων ἄδιχον. αὐτὸ διὰ 
τῶν ἐναντίων λογισμῶν ἀποδεικνύων. ἐν μὲν γὰρ ἄντι- 
λήψεν λέγοντος τοῦ φεύγοντος, Ἶ εἰ τύχοι, ὡς κατὰ φύ- 

5 σιν γελάσας οὐχ ὀφείλω xgivsaóta, ἐξετάζομεν , πότε- 

gov ἀφεῖναι τὸν ὃ τοιόνδε δίχαιον ἢ μή" ἐν δὲ ἀντιστάσὲε 
ὁμοίως ὁ φεύγων ἐρεῖ, οὐ δίκαιον εἰψαί με χρίδσιν ὑπέχειν 

ὑπέρ σου πεποιηκότα ' ἐν δὲ μεταστάσει ἄλλου αἰτίον 
ὄντος, ἐν δὲ ἀντεγχλήματι τοῦ πεπονϑότος ὕποαρχοντος 

40 ἀξίαν παϑεῖν ἃ πέπονθεν, iv δὲ συγγνώμῃ " τῆς ἀγνοί- 
ας ἢ τῆς ἀνάγχης ἢ τινος ἄλλου βιασαμένου κρείττο- 
νοῤ' ἔτε δὰ πλατύνεται τὸ δίχαιον τοῖς εὐλόγοις curiose" 

ταῦτας δὲ διαιρετέον τῇ τὲ χατὰ πρόσωπον σχέσει xal 

τῇ κατὰ πράγματα *? xci μερικῶς τῇ ἐχβάσει * οἷον τῇ 
45 μὲν χατὰ πρόσωπα σχέσει, δὲ φίλοι ** οἱ τὴν συμμαχίαν 

αἰτοῦντες, ἢ ἐχϑροὶ ἀδικούμενον $p' ἑτέρων ἢ ἐπιβου-» 
λεύοντες ἄλλοις, ὑπὲρ οἰχείας *? ἀγωνιζόμενοι ἢ τὴν αἀλ- 

λοτρίαν διασῶσαι σπεύδοντες" ix τούτων γὰρ καὶ τῶν 
τοιούτων τὸ κατὰ πρόσωπα δίχαιον ἐπισχεψόμεϑα, ὁ δὲ 

30 Θουχυδίδης βικιότερον χατασκχευάζων τὸ δίκαιον ἐν τῇ 
Κερκυραίων δημηγορίᾳ " ovx ἔχων 55 γὰρ κεχρῆσθαι τῇ 

. ἐξετάσεν τοῦ δικαίου προηγουμένως ** διὰ τὸ μὴ φίλους 
καϑεστάναι τοὺς ἈΚερχυραίους τοῖς ᾿4ϑηναίοις, καὶ μή 

δυνάμενος εἰπεῖν ὅτι 15 ὡς φίλοις οὖσι βοηϑητέον, οὐ 
25 γὰρ συμμαχήσαντες ἦσαν ᾿4ϑηναίοις Κερχυραῖοι, ἐκ τῆς 

ἀντιρράσεως ξ6 μεϑοδεύσας εἰσήγαγεν ἀποϑεραπεύων 

7 τοῦ φεύγοντος Ven. om. 8 Ald, τὸ, scr. τόν. Sq. δίκαιον ex 

Ven. recepi. Ald. et Par. om. 9 Ven. τῆς ἀνάγχης, τὴς ἀγνοίας ἥ 

τινος ἄλλου κρείττονος βιασ,' — 10 Ald. πράγματος, scripsi πρά- 

γματα. 14 εἰςχ Ven. recepi: Ald. et Par. nonhabent. 12 Ald: 

ὑπὲρ οἰκίαν. 153 olx ἔχων γὰρ κεχρῆσϑαι --- — — τοὺς Κερχυραΐ- 

eve τοῖς ᾿Αϑηναίοις Ven. non habet, 14 Ald. προηγουμένος. 
15 ὅτι Ald*' om. 46 Ven. ἐκ τῆς 'τοῦ ἐναντίου ἀποφάσεως us- 
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ἅμα; καὶ τὸ ἔχ τοῦ δικαίου - ἀντιπίπτον" ἀπήντα γὰρ 
αὐτοῖς ὅτι ὀὐδεπώποτε γενόμενοι. φίλοι οὐδὲ σύμμαχον, 
ἀξιοῦτε βοηϑείας τυχεῖν" ὁ δὲ, εἰ xal μὴ φίλοι, φησὶν, 

χαϑεστήχαμεν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ ἐχϑροῖς πώποϑ᾽ ἡμῖν 
yevouévoig συναγωνιεῖσϑε". 17 καὶ ἔστι τὸ ῥητὸν οὕτωρ᾽ 5 
»tira ἐν ἀδικήματι ϑήσονέαι πεισϑέντων ὑμῶν ἃ & δεό- 
μεϑα, πολὺ δὲ 58 ἐν πλείονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες 
ἕξομεν" ἡμᾶς μὲν γὰρ *? χινδυνεύοντας καὶ οὐχ ἐχϑροὺς 
ὄντας ἀπώσεσϑε.. τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ 35 ἐχϑρῶν - 
ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Upe- 10 
τέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσϑε, ἣν οὐ Ói- 
καίον" “ xai ἐὰν 55 μὴ ἔχωμεν φίλους δειχνύναι οἷς σὺυμ- 

βουλεύομεν βοηϑεῖν, ini τὴν ἐχ τῆς ἀντιφάσεως μέϑο- ^ 

δον τρεψόμεϑα " εἰ ,79 μὴ ὑπάρχοι λέγειν, Oti φίλοις 800 
ἢ συμμάχοις βοηϑήδομεν, ἐχεῖνο κατασκευάξειν πειρασό- 46 
μεϑα" τῇ δὲ κατὰ πράγματα ?? σχέσει, ὅταν τὴν τῶν 
πραγμάτων φύσιν ἐξετάζωβεν" οἷον εἰ δίκαιον καὶ τοῖς 

μὴ συμμαχήσασι βοηϑεῖν ἢ τοῖς ἀδικουμένοις 33 ἐπιχου- ᾿ 
ρεῖν, ἢ τοὺς εὑὐεργετήσαντας λυπεῖν) ἢ τὰ ἐναντία, ὡς 34 
Θουχυδίδης iv τῇ Κορινϑίων δημηγορίᾳ" ,,χαΐ τοι 3" δί- 20 
καιοί y ἐστὲ μαλιστὰ μὲν ἐχποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, 
εἰ δὲ 26 μὴ, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους 37 μεϑ᾽ ἡμῶν ἱέναι. 
Κορινϑίοις μέν ys ἔνσπονδοί 38 ἐστε, Ἀερχυραίοις δὲ 
οὐδὲ δι᾽ ἀναχωχῆς πώποτε ἐγένεσϑε""“ εἰ δὲ γε λυποίη 

ϑοδεύσας εἰσήγαγεν αὐτοὺς λέγων, ὡς οὔκ ἐχϑροῖς οὖσι βοηϑήσατε" 
φησὶ γὰρ οὕτως " εἶτα ἐν ἀδικήματι ϑήσονται x, τ}: 17 Ald. συν- 
αγωνεῖσϑε. --- Thuc.I. 55. — 18 Ven. γάρ. 16 Ald. γὰρ om., est 
in Ven. et Par.et Tbuc.1. 55. 20 Ven. κωλύεται: 21 xai ἐὰν μὴ 

ἔχωμεν — — — κατασχενάἄζειν πειρασόμεϑα Ven. om. 22 Ald. 
Par. πρόσωπον. Ven. πράγματα. 25 Ven, ἀδικοῦσιν.  ' 24 
Ven. ὡς xai Gowk. 25 Ven. καὶ τὸς Thuc. I. 40. 4126᾽ δὲ 
Ald. om., est in Ven. et Par. 27 Ald. τούτοις. scripsi τού- 

τοὺς ex Thuc. 418 Ald. et Par. ἔμποδοι. Ven. et Thuc. i»- 
: ὅπονδοι,. : 
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ἡμᾶς τὸ xarà πρόσωπον δίκαιον, ἐπὶ τὰ 35 xarà πρά- 
γματὰ μόνον φευξούμεϑα, ὡς καὶ ᾿Αριστείδης ἐν Καλ- 
Διξένῳ ?* πεποίηχεν" λυποῦντος γὰρ αὐτὸν τοῦ κατὰ 
πρόσωπα διχαίου, οὐ γὰρ ἠδύνατο λέγειν δίκαιον εἶναι 

5 ϑάπτοιν τοὺς μὴ ἀνελομένους τὰ ναυάγια πρὸς ταφὴν 
τῶν ἐν ᾿Δργιννούσαις πεπτωκότων, ἐπὶ τὸ χατὰ πράγμα-- 

^ τα δίκαιον ἐχώρησε καϑόλου τὸν λόγον εἰσάγων χαὶ φη- 

σίν. ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι βουλεύεσϑε εἰ χρή τινα ϑάψαι τῶν 
τετελευτηκότων“ τοῦ δὲ κατὰ τὰς ἐχβάσεις τόπου ἐφαψό- 

40 μεθα μόνον ἐν τῷ δικαίῳ" ἐν δὲ τῷ συμφέροντι τὴν 
πλατύτητα αὑτοῦ τηρήσομεν. 7) δὲ τοῦ διχαίου λύσις, ὡς 
xal ἀνωτέρω. εἴρηται, κατὰ μίαν τῶν δικαιολογικῶν γένε- 
ται} στάσεων, οἷον ἐπ᾽ ἐχείνου τοῦ ζητήματος" φυγάδες 
πόλιν ἔχτισαν" καὶ γράφει Tig στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτούς" 

45 λεγόντων γὰρ ἡμῶν μὴ δίκαιον εἶναι περιορᾷν κατοιχε- 
ξομένους τοὺς φυγάδας χαὶ τρόπον ἕτερον χατάγοντας 
ἑαυτοὺς, ἀντιτέϑεικεν"} ἡμῖν ἀντιληπτιχὸν τόδε" ἀλλ᾽ οὐ- 

᾿ δεὶς xexovxs νόμος κτίζειν ὅπου βούλοιντο * τοὺς φυ- 

γάδας πόλεις 5. 
J ΝΕ 

| 20 “Σωπάτρου x«l Μαρκελλένου. Εἴρηται xai 
πρώην περὶ τῆς τάξεως τοῦ διχαίου, οἱ χεῖρον δὲ ἴσως 
καὶ νῦν εἰπεῖν, ὅτε δεύτερόν ἐστι κεφάλαιον τὸ δίκαιον" 
μετὰ γὰρ τὰ ῥητὰ χαὶ τὰ ἔϑη, τὰ συγχωροῦντα τόδε τι 
ποιεῖν ἢ τοὐναντίον λύοντα, ἐπὶ τὰς τῶν λογισμῶν κατα- 

35 oxtvag ἐρχόμεϑα, ἐν οἷς τὸ δίκαιον τὴν ἀξίαν ἑχώστου 

29 Ven, τό. 30 Ven. φευξόμεϑα. 581 Ex Hermog. περὲ 
ἰδεῶν 1, 6. apparet, titulum orationis hujus deperditae fuisse: 

πρὸς Καλλίξενον συμβουλεύοντος μὴ ϑάπτειν τοὺς δέκα στρατηγοὺς, 

ἐπειδὴ ἀνηρέϑησαν μιᾷ ψήφῳ. cfr. infrap.732.1.5. Eademlaudatura 

Philostrato p. 584. Libanio declam. 57. T. I. p.819. autore Fabricio 

B. Gr. T. VI. p. 50. ed. Harl. 52 Ven. γίγνεται. 53 Ald. ἀντιτέϑη- 

xw. Ven. ἀντιτεϑήσετα. 84 Ven. (fofowo. 55 Ven, πόλιν. 
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παρίστησιν" ὑποπίπτει δὲ μιᾷῷ τῶν ἀντιϑετιχῶν ἤτοι ἴδι- 

χαιολογικῶν αἵ. εἰσιν, ἀντίληψις, ἀντίστασις, ἀντέγχλημα, 
μετάστασις, συγγνώμη" ὡσπερ γὰρ εἴπομεν ἐν τῷ νομί- 

μῷ ὡς ἀπὸ τῶν νομικῶν στάσεων 35 ἐμπίπτει ἡ ἀντίϑε- 
σις, τὸν αὐτὸν τρόπον xol τῷ δικαίῳ χεφαλαίῳ ἀπὸ τῶν 5 
'διχαιολογικὼν ἐμπίπτουσιν ἀντιϑέσεις, χαϑ᾽ Gg τοῖς x&- 

φαλαίοις τῆς ἐμπιπτούσης στάσεως ἐπιχειροῦμεν πρὸς τὴν 

τούτων λύσιν, ὡς ἂν ἡ ὕλη τοῦ πράγματος διδῷ" καὶ πα- 
ράδειγμα τοῦ κατὰ ἀντίληψιν δικαίου οἱ φυγάδες οἱ πό- 
λιν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις χτίξοντες τῆς πατρίδος, δι᾽ οὺς βουλὴ 40 
τῆς πόλεως, εἰ χρὴ κατ᾽ αὐτῶν 57 ἐπιστρατεύειν" ἔστι γὰρ 

7 προβολὴ, ὅτι πολλῶν χαχῶν αἴτιοι γεγόνασιν" χαὶ pira 

τοῦτο τὸ μόριον TOU δικαίου, ὅτι οὐδεὶς νόμος κωλύει πό- 

λιν χτίζειν τοὺς φεύγοντας" εἶτα ὅρος ; εἶτα πηλιχότης, 
ὅτι δεινόν τι συμβήσεται ἐχ τοῦ παροιχεῖν τοὺς "5 φυγά- 15 

 óag ἡμῖν" εἶτα τὸ "πρός τι, ὅτε τοῦτο δεινότερον τοῦ κατὰ 
τὴν πόλεν μένειν" xol ἵνα μὴ μηκύνωμεν τὸν λόγον, πρὸς 
τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην τῶν πραγμάτων καὶ τὸ δίχαιον ἐξε- 
τασϑήσεται" διττὸν δὲ τὸ δίκαιον" αἱ γὰρ εὔλογοε αἰτίαι 
εἰς δύο ταῦτα τέμνονται, τῇ τε κατὰ πρόσωπον σχέσει 30 
καὶ τῇ κατὰ πρᾶγμα" ὑπὸ μὲν οὖν τῇ κατὰ πρόσωπον 

σχέσει ἐμπίπτει πᾶσα 35 οἰχειότης, ἐχθρῶν, φίλων, avyyt- 
νῶν, ἐνσπύνδων, ἀσπόνδων, οἷον ὅτι δεῖ τοὺς μὲν οἰχείους 
εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἀλλοτρίους κακοποιεῖν" τὴν δὲ χατὰ 
πρᾶγμα γνωριοῦμεν ἀπὸ τοῦ πεπραγμένου, ὡς ἐπὶ τού- 25 
του". στρατηγὸς τοῖς δούλοις συμπαράτάξας τοὺς ἐλευϑέ- 

ρους ἐνίχησεν, xol τοὺς ἀποθανόντας τῶν δούλων ἐπὶ 

τοῦ πολέμου τῆς αὑτῆς τοῖς ἐλευϑέροις ὁσίας 45 ἠξίωσε, 
καὶ: χρίνεται" ἐρεῖ γὰρ, ὅτε Gronov τοὺς τοῖς ἐλευϑέροις 
συγχινδυνεύσαντας μὴ τῆς αὐτῆς αὑτοῖς τῶν νομιζομένων 50 

τιμῆς τυχεῖν. ᾿Ιστέον μέντοι, ὡς χρὴ τὰς τοῦ δικαίου 307 

36 Ald. στάσεως. 57 Ald. κατ΄ αὐτὸν. 38 Ald. sag. 

4. ᾿ ' "uH 
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ἐργασίας ποιεῖσθαι τὸν τρόπον τοῦτον, μάλιστα μὲν εἰ 
ἔχοιμεν ἀφ᾽ ἑκατέρων τῶν τὲ προσώπων xol τῶν πρα- 
'γμάτων" εἰ δὲ μὴ, χρὴ ὁρᾷν ὁπότερον φὰίνετα: εὐπρό- 
σωπον, xaxsivo ἐναγωνίζεσϑαι, τὸ δοχοῦν μὴ δίκαεον 

δ εἶναι 42 συσκιάζοντας᾽ ὡς ᾿Αριστείδης ἐν τῷ Καλλιξένω 
πεποίηκεν" ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸν τὸ κατὰ πρόσωπον. ἐλύπεε, 
οὐδὲ γὰρ δίχαιον ἦν εἰπεῖν ϑάπτειν rovg μὴ ἀνελομένους 
τὰ νατϊάγια, ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐχείνοις ἠξιώσϑαι' ἐχωλυ- 

σαν γὰρ ταφῇ παραδοϑῆναε τῷ πελάγει, ἐναφέντες τῶν 
. 40 τετελευτηκότων ἐν Tj ναυμαχίᾳ τὰ σώματα, ὅρα πῶς 

ἐπιστημόνως. αὐτὸν μεταχειρίζεταν ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
εἰσάγων τὸ δίκαιον οὐ ydg, εἶπεν, δίκαιον ὑμᾶς ϑάπτεεν 
τούτους, ἀλλὰ βουλεύεσθε, φησὶν, ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοε, εἰ 
χρὴ ϑάψαι τινὰς 42 τῶν τετελευτηκότων, χαϑόλον εἰσά- 

45 yov ἀπὸ τοῦ πράγματος οὗ τῶν προσώπων τὸ δίχαιον" 
τοῦτο γὰρ δίχαιον παρὰ πᾶσιν ἀνϑερώποις »ενομοϑέτης- 

- ται, τὸ 43 τοὺς τελευτήσαντας γῇ κρύπτειν" ἀφ᾽ οὗ τὸ 
λοιπὸν συνελογίσατο" εἰ γὰρ' δίκαιον καὶ ἔϑος παρὰ πᾶ- 
σιν ἀνϑρώποις ὡμολόγηται, ἕπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ χαὶ 

20 τοὺς στρατηγοὺς τετελευτηχότας δεῖν ϑάπτειν" xal αὕτη 
μὲν ἡ χατὰ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ δικαίου ἐξέτα- 

σις" λαμβάνεται δὲ xoi ἀπὸ τοῦ ἐχβησομένου xal μόνων 

τῶν ἐὐλόγων αἰτιῶν" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὡς καὶ τὸ ἐχβησό- 
μὲῆνον πλατύνεται μὲν, δὴ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις, ἐν δὲ τῷ δι- 

25 XQ. εἰ τάττοιτο, συντόμως διατιϑέσθϑω, ὡς ὁ Oovxvüi- 
δης ἐν τῇ Κορινϑίων δημηγορίᾳ **, φάσχων, ἐὰν ᾿Κερχυ- 
ραίους. δέξησϑε, ἡμῖν γενήσεσθε ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέ- 
μιον" ἀπὸ δὲ τῶν εὐλόγων αἰτιῶν, ὡς Δημοσϑένης περὶ 
τοῦ JrUxwwog λέγων οὕτως 45" ἔχων γὰρ ἐκεῖνος ἑαυτῷ 

80 χαὶ τοῖς παισὶ τὴν ἀτέλειαν δέδωχεν ἡμῖν ἅπασιν" à 

γὰρ φ 

— 

41 Ad. post εἶναι habet vai, quod om. Par. 42 τινὰς 
. Ald. om. — 43 Ald, vov. 44 I, 40. 45 contra Lept. p. 466. 

᾿Ὄ | 
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γὰρ εὐλόγου αἰτίας χατεσχεύασεν, ὅτι δεινὸν 46 εἰ αὑτῷ 
τὴν δωρεὰν τὴν περὶ τῆς ἀτελείας ἣν νόμος ἔϑηχε “1ε- 
πτίνης ἀφείλετο" ἑστέον δὲ xol τοῖτο, ὡς ὅπου ἀόριστός 

ἐστι ποιότης, οὐχ εὑρίσκεται τὸ δίχαιον, ὡς ^7 ἐν ἐχείνῳ 

τῷ προβλήματι" μετὰ τὰ ἐν Κυξίχῳ γράφει τις ἐν Σπάρ-ς 
τῇ μηχέτι δέχεσϑαε αὐτομόλους" τὸ γὰρ δίκαιον ἐν τού- 
τῳ ovy εὑρίσκεται ᾿ἀορίστῳ 48 ὄντι, ἄδηλον ὃν εἴτις αὐτο- 
᾿μολήσει ^? πρὸς “Πακεδαιμονίους" ἐὰν δὲ ὡρισμένον ἢ τὸ 
πρόσωπον, οἷον τούςδε μὲν κολάσαι, τούςδε δὲ ἀμείψα-- . 
σϑαι δωρεαῖς, εὑρίσχομεν τὸ δίχαιον, ὡς ἐπὶ τούτου" νό- 40 
μος τοὺς ἀριστεύοντα περὶ τοῦ γέρως μονομαχεῖν" δύο 
ἀδελφοὶ ἀριστεύσαντες μονομαχεῖν μὴ βουλόμενοι ἀπέ- 

δρασαν, πολεμίων ἐπιόντων ἐπρεσβεύσαντο πρὸς αὑτοὺς". 

οἱ πολῖται, ὑπέσχοντο βοηϑεῖν, εἰ λύσωσι τὸν νόμον, καὶ 

βουλεύονται" τὴν γὰρ ποιότητα τοῦ νόμου τις ἐξετάζων 45 
ἐρεῖ, ὅτι δίκαιον ἀμείψασϑαι τοὺς ἀριστεὐύχότας ἄφελο- 
μένους" τὴν εὐλάβειαν, δι᾽ ἣν ἀπέδρασαν. Ὡς ἂν d y- 
χωρῇ TOig κεφαλαϊίόιρ᾽ τοῦτο οὐ πάνυ ἀχριβῶς" ov- 

᾿ δέποτε γὰρ εἰς ἑτέρεις στάσεως ἐμπεσοῦσα κεφάλαιον στά- 

σις τὰ ἑαυτῆς ἔτι φυλάττει χεράλαια, ἀλλὰ τὸν σχοπὸν 20 
μόνον xai τὰ ἐνθυμήματα . κεφαλαίῳ γὰρ ov χρήσεται 
οὐδὲ΄ ἐν στοχασμῷ ἢ ἐν ὅρῳ, Or ἂν λέγῃ ἀντιλήψει ἢ ἢ 
μιᾷ τῶν ἀντιϑετιχῶν" oU γὰρ τὰ ἀεφάλαια τίϑησιν, ἀλ- 

λὰ τὸν σχοπὸν μόνον τῆς στάσεως, οἷον ὅτι ἔξεστί μοι ἢ 
ori ἄξιος παϑεῖν; ἢ τι τῶν τοιούτων" oUx ἀχριβῶς οὖν s 
εἶπεν τοῦτο. 

- 

τὸ συμφέρον διπλοῦν ἐστιν, ὅτι χρήσιμον καὶ ὅτι Σ ἀγαγκαῖον, οἷον 
χρήσιμον “προσλαβεῖν ᾿Ολυνθίους, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον, ἵνα μὴ 

46 Ald. δεῖν [sic] ἐν avro, scripsi δεινὸν. εἰ αὐτῷ, exspe- 

cto meliorem emendationem, 47 ὡς insergj, Ald. om. 48 

Ald. ἀρίστων. Par. dolor. scr. ἀορίστῳ. ' 49 Ald.' αὐτομολήσεις, 

scPipsi αὗὐτόμολήσει, 50 Ald. ἀφειλομένους. 

4 ὅτι Nld.om. " 2 Ald. προλαβέν. 5" 7" T 
Rhetor. 1V*, m 47 
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μέγας ὃ Φίλιππος λαβὼν αὐτοὺς γένηται καϑ' ἡμῶν" τοῦτο δὲ δ," 
χῶς ἐξετάσεις" τί ποιοῦσιν ἡμῖν τόδε τὸ πρᾶγμα', περὶ οὗ 3j βουλὴ, 

συμβήσεται, καὶ τί μὴ ποιοῦσιν" ἑκάτερον δὲ αὑτῶν πάλιν τετράχῶς" 

οἷον εἰ μὲν3 ἑλοίμεϑα αὑτὸ, τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἡμῖν ἀγαθὰ παρα- 
δ μενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται" τὰ δ᾽ αὖ ὑπάρχοντα φαῦλα ἀπο- 
τρεψόμεϑα, καὶ τὰ οὖκ ὄντα οὗ προσληψόμεϑα᾽ el δὲ μὴ ἑλοίμεϑα, 
τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἀγαθὰ ἀπολεῖται, τὰ δὲ oUx ὄντα niv , προα.- 

, gerhoópeva δὲ 5 oU προσέσται" καὶ πάλιν, τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦ- 
ἦν λα παραμενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται. 

908 Σ υριανοῦ. διαιρεῖται 5 μὲν εἰς τὸ χρήσιμον, 9 xol 
ix περιουσίας οὕτω  χαλοῦσι, καὶ εἰς τὸ ἀναγκαῖον, χαὲ 

τρίτον τὸ ἐχβησόμενον" ϑεωρεῖται δὲ ἐν χτήσει ἀγαθῶν, 

ἐν ἀποβολῇ κακῶν, ἐν φυλαχῇ τοῦ μὴ προσελϑεῖν τὰ χα- 
ες αὰ, ἐν συγαρίσει ὃ ἀγαϑῶν, ἐν συγκρίσει ἀτόπων" ληψό- 
45 μεϑα δὲ. ταῦτα, ἐπὶ μὲν τῶν" χαϑ᾽ ἕνα, ἀπὸ ψυχῆς͵ 

ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐχτός" ἔστι δὲ χατὰ 19 ψυχὴν 
μὲν καλὰ, αἱ ἀρεταὶ δηλονύτι, ἀνδρεία, φρόνησις, δικαιο- 
σύνη, σωφροσύνη, xol ὕσα τούτων ἔχεται" xaxa δὲ Ἐξ 

ἄγνοια; ἀχολασία, ἀνελευϑερία, xai τὰ ὅμοια ' κατὰ δὲ 

30 σῶμα καλὰ μὲν ἰσχὺς, ὑγίεια, κάλλος " xaxa δὲ ἀσϑένεια͵ 
γόσος, αἶσχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἐχτὸς χαλὰ μὲν φίλοι, χρήματα, 
περιφαάνεια δ", δόξα" καχὰ δὲ ἐχϑροὶ, ἔνδεια, χαταφρόνη: 

σις, ἀδοξία" ἐπὶ δὲ πόλεως ἀντὶ μὲν τῶν ἀπὸ" ψυχῆς 
παραληψόμεϑα γόμον, ἔϑος “5 , πολιτείας εὐταξίαν" ἀντὶ 

85.τῶν ἀπὸ σώματος͵ τείχη, νεώρια, ἱερῶν χατασχευὴν, πε- 
ζοὺς, ὁπλίτας; ἱππέας 15 , ναυτικόν" ἀντὶ δὲ τῶν ἐχτὸς 

3 Par. εἰ μὴ ἱλοίμεϑα omisso oto». 4 μὲν Par. om. 5 

Par. δ᾽ ἂν. — 6 Ven. Τὸ δὲ συμφέρον διαιρεῖται μέν. 7 ob- 
70 Ven, om. 8 ἐν ovyxolos ἀγαϑῶν Ven. om. , ꝰ Ven. 
τόν. 410 Ven. κατὰ μὲν ψυχήν. 411 Ven. δειλία, ἄγνοια, ο- 

περι 
missis seqq. ἀχολασίᾳ, ἀνελ. w. v. Ὁμοια. 12 Ven. ἐπιφάνεια. 
15 Ald. ἀπὸ παρὰ ψυχῆς, delevi ὑταρὰ ortum ex sq. παραληψό- 

prÜa. — .14 Ven, νύμου Oéci», 415 Ven, καὶ ναυτικόν. 



ιμλ COMO Cw -— 

e ' ' [ 
1 

ELS ZTA ZEI Σ 739 

τ χρήματα, συμμάχους, δόξαν" ἐξετάσομεν δὲ τὸ συμφέρον 
διὰ τόπων ἑπτα" ἀπὸ TOU τοῖς ἐχϑροῖς χαχοῦ, ἡμῖν δὲ 

| ὠφελίμου " ἀπὸ τοῦ τοῖς ἐγθροῖς ἡδέας,. ἡμῖν δὲ ἀσυμφό-. 

gov" ἀπὸ τοῦ σφόδρα Oy ἐκείνων ἀντέχεσϑαι, ὑπὲρ ὧν 
πόνους τε παμπόλλους ἐπονέσαμεν xal γρήματα ἀνηλώ- 5 
σαμεν" ἀπὸ τῆς πάντων ἀνθρώπων ἢ τῶν πλειόνων χρί- 
σεως" ἀφ᾽ ὧν οἱ ἐχϑροὶ ϑαυμάξουσιν᾽ ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν μὴ ψέγεσθαι" ἀπὸ τῆς 5 τῶν ἐνδόξων χρίσεως" 
διπλῆ δέ ἐστιν ἡ τοῦ συμφέροντος ἐξέτασις, ἡ μὲν τὸ' 
χρήσιμον κατασχευάζουσα 17, ἡ δὲ τὸ ἀναγχαῖον" olov 10. 
χρήσιμον μὲν ᾿4ϑηναίοις Κερκυραίους ποιήσασϑαι συμ- 
μάχους διὰ τὴν τοῦ ναυτιχοῦ δύναμιν, οὐ μέντοι gqoóga. 
ἀναγχαῖον, ᾿Ολυνθίους δὲ 19. ἀναγχαῖον, ἵνα μὴ Φίλιππος 
σὺν ἐκείνοις στρατεύσῃ κατὰ τῆς πόλεως. Χρήσιμον δὲ 

ἢ τοῦ ἀναγκαίου ἐξέτασις, xal μάλιστα χώραν ἔγχει ἐν 15 
ταῖς δυσχολίαις τῶν πραγμάτων, ὅτ᾽ ἂν ἐπὶ πόνους ἢ 
δαπάνας ἢ ἄλλο τε τῶν δυσχερῶν παραχαλῶμξν τοὺς 
ἀχούοντας" ἔνϑα καὶ ἡ τοῦ ἐκβησομένου ἐξέτασις .ἀναγε 

᾿χαία" ὡς εἰ μὴ τάδε πράξομεν, τάδε ἡμᾶς καὶ τάδε. πϑ- 
οιστήσεται τὰ δεινά. ὅπερ ὃ Δημοσϑένης ἐν ᾿Ολυνϑια- 29 , 

κῷ 19 ποιεῖ, κατασχευάξζων οἷα συμβήσεται roig 41ϑηναί- 
otg, εἰ μὴ 25 βοηϑήσειαν ᾿θλυνϑίοις" ,,xol?* γὰρ, εἶπέ 
μοι, τίς αὑτὸν χωλύσει δεῦρο βαδίζοντα; Θηβαῖοι; μὴ 
λίαν πικρὸν εἰπεῖν καὶ συνεισβαλοῦσιν 233 ἑτοίμως. ἀλλὰ 

Φωκεῖς; ol τὴν οἰκείαν ovy ἰοἷοί τὲ φυλάττειν, ἂν μὴ 25 
- βοηϑήσητε ὑμεῖς ἢ ἄλλος τις." “Πολλάκις δὲ οἱ ῥητόρων 

καὶ τὸ χρήσιμον μεδοδεύοντες ἀναγκαῖον πειρῶνται δεῖ». 

16 τῆς Ven. om. ^ 47 Ven. ἐξετάζουσα. 48 Ὅλ. δὲ συμ- 

μάχους προςλαβεῖν ἀναγκαῖον Ven, 19 Ven. ᾿Ολυνϑιακοῖς. Ol. 

I. p. 16. | 20 μὴ Par. et Ald. om., in Par. sera manus in- 

scripsit, Est in Ven. 21 Ven. φησὶ γὰρ, τίς αὐτὸν x. δ. βα" 

δίζειν. “ 22 Ald. συνειςκαλοῦσιγ, Ven, ἢ καὶ συνεισβάλλουσιν, 

Par, et Dem. συγειςβαλοῦσιν. ' 7. 
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0. ᾿ ZXO0AlIA- 
κνύναι" ὡς Θουχυδίδης ἐν τῇ Κερχυραίων δημηγορίᾳ" ,,vóv 
δὲ πόλεμον δι᾽ ovn χρήσιμος Gv εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ 
oisra,L?? ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνξδι, καὶ οὐχ αἰσϑάνε- 
ται τοὺς “Ἰακεδαιμονίους 5 φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμη- 

b σείοντας, xal τοὺς. Κορινϑίους δυναμένους τε παρ᾽ αὐὖ- 
τοῖς χαὶ ὑμῖν 2" ἐχϑροὺς ὄντας καὶ προχαταλαμβανοῦ-- 
τας ἡμᾶς νῦν" ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν“. διττῶν δὲ 
οὐσῶν 37 τῶν ἀποδείξεων πανταχοῦ ἕν T£ γεωμετρίᾳ καὶ 
διαλέχτιχη καὶ ῥητορικῇ, ἤτοι γὰρ προηγουμένως ἀποδεί- 

40 χνυμὲν, ἢ εἰς GrOzov ἀπαγοντες ?9* «προηγουμένως μὲν, 
. elo» διὰ τὸ ἐπιβουλεύειν τῇ πόλει (βίλιππον συμῷ ἔρει 

κτήσασϑαι συμμάχους ᾿Ολυνϑίουρ᾽ εἰς ἄτοπον δὲ ἀπά- 
.govteg, οἷον εἰ γὰρ ἐϑέλοιτε τῆς ἐλευϑερέις ἀπαλλαγέντες 
χαὶ τοῦ τῶν ἄλλων ἡγεῖσθαι, δρυλεύειν τε 35 ἑτέροις xal 

45 ὑποτετάχϑὰε, μὴ. πολεμεῖτε. DxAingtw*, διττῶν ovy ??, ὡς 
ἔφαμεν,: οὐσῶν ἀποδἐίξεων, ἔοιξεν -ἡ μὲν τοῦ χρησίμου κα- 
τασχευνὴ τῇ προηγαφυμένῃ ἀποδείξερ, ἡ δὲ τοῦ ἀναγκαίου 
«τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ, μᾶλλον δὲ iml τῶν ῥητορικῶν 
«τῇ οἷς ἄδοξον καὶ ἀσύμφορον ἀπαγωγῇ" τὴν δὲ τοῦ χρη- 

39 Gipov χὰὶ ἐρὺ ἀναγχαίου ἐξέτασιν ποιησόμεθα τετραχὼς 

ἑχατέραν᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ χρησίμου avrigerixeg?* κατασχευς 
ἄξοντες, olov ?? εἰ μὲν ἑλοίμεϑα τόδα, περὶ. οὗ ἡ βουλῇ, ᾿ 
οἷον. συμμαχῆσαι εἰ τύχοι ᾿σλυνϑίοις, τὰ ὄντα ἀγαϑὰ 

309 παραμενεῖ, ἐλευϑερία, cogat,  χαὶ33 τὰ οὐκ ὄντα 
45 προσέσται, δόξα, σύμμαχοι, χρημάτων. πρόσοδοι, τῶν aÀ- 
ων ἡγεμονία "8: xoi τὰ μὲν" παρόντα φαῦλα ἀπωσό- 
— — — 

23 Ald. onjtüi; Par. οἴηται. Ven. ét Thuc. I, 33. οἴεται. 

24 Ald. roi; .“4μκεδαιμονίοις φόβῳ τῶν ὑμετέρων, emendavi ex 

Thuc. — 25 Ald. Jui», scripsi ὑμῖν ex Thuc. 26 Ven. ἡμᾶς 
γῦν sig τὴν ὑμετέραν Ur, ut Thuéydides, Ald. »» om. et ἥμετέ- 

Qu» legit. 27 Ven. inserit: ὡς ἔφαμεν. 28 Ven. ἀνάγοντες, 
29 τὸ Ven. om. - | 80 Ven. διττῶν οὖν οὐσῶν ὡς Eq. τῶν ἀποδεῖ- 

Tt. 581 Ald, ἀντιφαντικῶρ., Ven. καταφαντικῶς. Par. ἄντι- 

φατικῶς. 82 οἷον Ven. om, 83 καὶ Ven. om. δ4 Ven. 
* 5. ^ o-- 
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— μόϑα; χρημάτων ἔνδειαν, συμμάχων ἀπορίαν, ἐχϑρῶν 
. ἀσχύν" τὰ δὲ οὐχ ὄντα οὐ "5 προσέσται, οἷον ὑπ᾽ ἐχϑρῶν 
ἡττηϑῆναι, συμμάγων ἀπορῆσαι, xol ὅσα τοιαῦτα" εἰ δὲ 
μὴ ἱλοίμεϑα, τὰ τούτοις ἐναντία συμβήσεται ἡμῖν" ἡ δὲ 
τῶν τοιούτων ἐργασία τε καὶ χρῆσις ἔστι uiv)? xol πα- κα 
ρὰ Δδημοσϑένει ἐν Φιλιππιχοῖς τε xpl συμβαυλευτικοῖς, 
“μάλιστα, δὲ παρὰ Θουκυδίδῃ ἐν ταῖς δημηγορίαις" διὸ 
καὶ δριμύτατος ἐν αὐταῖς ἐστι, διὰ πάντων τῶν εἰρημένων. 

" τόπων ξεταζειν 38 τὸ γρήσιμον" ἐπιχειρῶν xoi εἰς τὸ 
ἀναγκαῖον αὑτὸ μετάγων 355. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε παρεξόμεϑα 40 
πρὸ τοῦ συμφέροντος ἔχφρασιν,, ἣν ἂν ἡ ὑπόϑεσις καὶ 
ἡ περίστασις εἰσηγῆται" ὅταν ἢ πολιορχία ἢ ἕτερος τοιοῦ- 
τος καταλαμ ϑάνεται κίνδυνος" πότε δὲ γρὴ τὰς ἐχῴρα- 
σεις τῶν συμβάντων παρέγεσϑαι, οἱ καιροὶ διδαξουσιν" 
ἐὰν μὲν ἐπί τι 35 γαλεπὸν δοχοῦν εἶναι καὶ παραχαλῶμεν 15 
τοὺς ἀχούοντας, ἀνάγχη προσϑεῖναι τὴν ἔχφ ρρασιν" οἷον — — 
κινεῖται συνεχῶς ἡ «Σικελία, καὶ συμβουλεύει τις [t6TOLe 

χεῖν, ἐὰν γὰρ εὐθὺς μὴ προτάξωμεν ἐν ἀρχῇ τὴν ἀπὸ 
τῶν σεισμῶν ἔχφρασιν, οὐδ᾽ ἀν ἀνάσχοιντο ἡμῶν ἄλλα ** 
κατασχευαζόντων" ὑπομνησϑέντες δὲ τῶν φοβερῶν διὰ 20 
τῆς ἐχφράσεως, εὐαγωγότεροι πρὸς τὸ πεισϑῆναι γενή- 
σονται" ἐὰν δὲ περί τινος εὐκολωτέρου συμβουλεύωμεν, 
μέσην τῶν ἄλλων τοῦ συμφέροντος λογισμῶν ἢ καὶ τελευ- 
ταίαν πολλάκις τάξομεν 43 τὴν ἔχφρασιν, αὔξησιν δι᾽ αὖ 
τῆς τοῖς κατασχευαζομέγοις ἐπάγοντες. ͵ 25 

- $jytuorsia, 35 καὶ τὰ μὲν Ven, om, 56 οὐ deest in Ald. 
et Par., recepi ex Ven., qui ita: τὰ οὐκ ὄντα Quia oU προςέ- 

σται, ὑπὸ ἐχϑρῶν ἣττ. 57 Ald. δὲ, Par. et Ven. μὲν. 58 

. Ald. ἐξετάζει. 39 Ven. pergit: ὡς εἴρηται, πολλάκις" τάξομεν 

δὲ καὶ τὴν ἔχφρασιν ἐν τοῖς τοῦ συμφέροντος λογισμοῖς " ἐὰν μὲν énd 

τι χαλεπὸν δοκοῦν εἶναι παρακαλῶμεν καὶ πρὸ τῶν ἄλλων τοῦ συμ- 

φέροντος κατασκευῶν᾽ οἷον κινεῖται συνεχῶς ἥ «“ικελία. 20 Ald. 

τοι. — 1,16. Ald, προςϑῆναι. 44 Ven. τὰ ἄλλα. 42 Ald. τάξωμεν. 
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᾿Σωπάτρον. ᾿Φναγκαῖον, εἰ καὶ προείρηται, xav- 

ταῦϑα περὶ τῆς τάξεως διαλαβεῖν τοῦ συμφέροντος, με- 

, τὰ μὲν οὖν τὸ δίκαιον, διὰ τὸν χρόνον, περὶ ὃν χατα- 

γίνεται, περὶ γάρ. τὸν μέλλοντα, TOU διχαίου -“τερὶ τὸν 
p παρεληλυϑότα τὴν ἐξέτασιν ἔχοντος" πρὸ δὲ τοῦ δυνα- 
τοῦ, διότε ὅπερ ἐπὶ στοχασμοῦ βούλησις καὶ δύναμις, 
τοῦτο ἐν πραγματικῇ συμφέρον καὶ δυνατὸν, ἀναλογεῖ 
γὰρ τὸ μὲν τῇ βουλήσει, τὰ συμφέροντα γὰρ ἑαυτοῖς 
αἱρούμεϑα, τὸ δὲ δυνατὸν τῇ δυνάμει" ὡς οὖν ἐκὲϊνακ 

40 μίγνυνται τὰ' κεφάλαια ἀλλήλοις, βούλησίς φημι καὶ 

δύναμις, οὕτω χἀνταῦϑα τὸ᾿ συμφέρον xal δυνατόν. 
ἀλλ᾽ εἰ xol τάξις οὐδεμία κατὰ τοῦτο, ὅμως χρὴ ἐπὶ τῷ 

ἐσχυροτέρῳ ἀεὶ τελευτᾷν" ἰσχυρότερον δὲ δύναμις βουλή- 

σεως, καὶ τοῦ συμφέροντος τὸ δυνατὸν, ἅτε δὴ περιτ- 
45 τοῦ δεικνυμένου τοῦ βούλεσθαι ἀπόντος τοῦ δυνατοῦ. 

μιμεῖται δὲ τὸ συμφέρον τὴν βούλησιν, πᾶσα γὰρ βού- 
λησις ἐπὶ τὸ συμφέρον ὁρμᾷ. καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσ- 
αὔτα. πολλὴ δὲ τοῦ συμφέροντος ἐν ταῖς συμβουλαῖς 
εὑρίσκεται χρεία" διττὸν δὲ, φησὶν, ἐστὶν, ὅτι χρήσιμον 

40 χαὶ ὅτι ἀναγκαῖον. τὸ μὲν οὖν χρήσιμον ix λογεσμῶν € ἔχεε 

τὴν κατασκευὴν. , τὸ δὲ ἀναγκαῖον χαὶ ἀπὸ τῆς ἀνάγχης 

τὴν πίστιν. olov γρήσιμον προσλαβεῖν τὴν ᾿οΟλυνϑίων 
συμμαχίαν, μᾶλλον δὲ ἀναγχαῖον, ἵνα μὴ μέγας Φίλιπο- 
πὸς προσλαβὼν αὐτὴν γένηται χαϑ᾽ ἡμῶν. χρήσιμον 

ὡς μὲν οὖν ἐστι τὸ ix περιουσίας λυσιτελές" ἀναγκαῖον δὲ 

δὲ ὅπερ ἐξ ἀνάγκης αἱρούμεϑα᾽ ἐχεῖνο μὲν γὰρ προαιρε- 
τιχὸν τυγχάνει. προαιρέσει γὰρ τοῦτο αἱρούμεϑα. τὸ 

μέντοι ἀναγκαῖον ἀχούσιόν ἐστι, χἂν γὰρ μὴ βουλώμε- 

ϑα, ἀνάγκη αἱρεῖσϑαι. τοῦτο δέ φησι τὸ συμφέρον δι- 

80 χῶς κατασχευάσομεν, τί ποιοῦσιν ἡμῖν xol τί μὴ ποιοῦ 
σε συμβήσεται. στοχαστιχὴ γὰρ ἡ τοῦ συμφέροντος ἐρ- 
γασία. πάλιν δὲ, φησὶ, τούτων ἕχαστον τετραχῶς ie 
τασϑήσεται, οἷον ἐὰν μὲν ἑλώμεϑα αὑτὸ, τὰ μὲν ὑπαρ- 
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χοντα ἡμῖν ἀγαϑὰ καὶ ἑξῆς" καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ix τῶν ἐναντίων" τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦλα 
ἀποτριψόμεϑα, καὶ τὰ- λοιπὰ ὡς εἴρηται τῷ τεχνι- 
Ag* κεῖται γὰρ χαϑόλου τὸ συμφέρον ἐν κτήσει ἀγα- 

ϑῶν ἢ φυλακῇ τούτων, ἢ ἀποβολῇ τῶν κακῶν. ᾿ἵστέον 5 
δὲ, ὅτι τινὲς τὸ ἀναγχαῖον ὡς ἴδιον κεφάλαιον βούλον- 

ται εἶναι τῆς πραγματικῆς, τινὲς δὲ ἐπίτασιν αὐτὸ εἶναι 

βούλονται τοῦ συμφέροντορ" tov] δὲ συμφέροντος τὸ μὲν 
εἰς τοὺς χειμένους ἐστὶ νάμους, τὸ δὲ εἰς τοὺς πολεμί- 310 

ovg, tà δὲ εἰς xrjaw καὶ φόρων xol γρημάτων xol συμ- 40 
μάχων, TQ δὲ εἰς ἐξαγωγίμων τε xal εἰσαγωγίμων καὶ | 

ἑερῶν καὶ ἀναϑημάτων κατάστασιν. ἃ xcl αὐτὰ τῇ εἰς 
τέασαρα διαιρέσει χατασχεναζεται" οὐ χεῖρον δὲ ἴσως 
περὶ τοῦδε τοῦ | χεφαλαίου χαὶ τοσοῦτον εἰδέναι, ὡς συμ- 

βουλεύοντες, 7 συμφέρον ὕγτως ἐπιδειχνύναι σπουδάζο- 15 

μὲν τὸ περὶ οὗ συμβουλεύομεν, ἢ τοῦτο μὴ δυνάμενοι 

παραϑέντες τὰ ἡμέτερα τοῖς ἀπ᾽ ἐχείνων λεγομένοις, 
ὅτι ἐκεῖνα μὲν χαλιπώτερα καὶ πλείστας δυσχερείας ἔχον- 

- τὰς ταῦτα δὲ κουφάτερα δεικνύναι τοῦτο πειρασόμεϑα. 
* ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ cregevov πεπαίηχεν ὃ ῥήτωρ. ἐγκει- 30 

μένου γὰρ τοῦ «Αϊσχίναυ καὶ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ συμφο- - 
ρὰν προφέροντες, ἐπειδὴ συνδνεγκόντα τὰ συμβουλευ- 
ϑέντα QUx ἔγει δεῖξαι, ἐπὶ τὴν εἰρημένην μέϑοδον ἐτρά- 
πετὸ" ὡς ἔστιν ἀπ᾿ αὑτῆς τῆς λέξεως ἰδεῖν. ἀλλ᾽ ἐχεῖ- 

vo λογίζου καὶ ὅρα, εἰ μετὰ Θηβαίων ἡμῖν ἀγωνιζομέ- 35 
νοις οὕτως δἵμαρτο πρᾶξαι, τί ἂν εἰ μηδὲ τούτους εἴ- 

χομεν συμμάχους ** εἴτα 4' ἐπήγαγε τὴν σύγκρισιν εἰπών" 
»0Q οὐχ οἶσϑα, ὅτι νῦν μὲν στῆναι, συνελϑεῖν, ἀνα- 

πνεῦσαι, πολλὰ μία ἡμέρα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν 
τῶν εἰς σωτηρίαν τῇ πόλει" τότε 44 δὲ —, οὐχ ἄξιον so 
εἰπεῖν, ἅγε 4" μὴ πεῖραν ἔδωχε ϑεῶν τινος εὔνοια“. καὶ 

43 Ald, εἶναι. 44 Ald. πότε, 45 Ald. ἄγε εἰ εὐνοίᾳ, 

correxi ex Dem, p. 295. ) 
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ix τῶν ἐναντίων δὲ ἀμφοτέρων *5 ὠφελίμων ὄντων ὦφε-- 
λιμώτερον τὸ οἰκεῖον 47 ἀποδείξομεν, ὡς ἐν τῷ πρὸς 

“ἠεπτίνην ὁ αὐτός φησιν ,,ὅτε ^9 πολὺ λυσιτελέστερον 
φυλάξαι τοῖς εὐεργέταις τὴν δωρεὰν τῆς ἀτελείας, πλείω 

5 γὰρ ἐκ τούτων ἀγαϑὰ περιέσται τῇ πόλει" “ ἢ γὰρ δε 
οὗ Aenrivnę τίϑησε νόμου, ἔτι τὸ 49 συμφέρον ἐπὶ μὲν 
τῶν xcÜ' ἕκαστα ὡς ἐν γένει ἢ ἀπὸ ψυχῆς ληψόμεϑα 
ἢ ἀπὸ σώματος, ἢ τῶν ἐχτὸς, ἐπὶ δὲ τῶν πόλεων, ἀπὸ 
τῶν ἀναλόγων, καὶ τοῦτο εἴρηται ἤδη. ἐπιχειρήσομεν δὲ 

40 εἰς αὐτὰ ποιούμενοι τὴν ἐργασίαν ἀπὸ τῶνδε. πρῶτον 
ἀπὸ τῶν ἐναντίων" λέξομεν γὰρ, ὅτε εἰ χαχὸν τὸ μὴ 
“ἔχειν συμμάχους, δηλον ὅτι τὸ ἔχειν ἀγαϑὸν, χαὶ τὸ tb 

ναῦς μὴ ἔχειν xaxov, συμφέρον 55 τὸ ἔχειν. δεύτερον 
ἀπὸ τῆς τῶν πολεμίων ἐλπίδος τὸ καὶ δόξης, οἷς ἡμῖν 

48 συμβᾶσιν ἐχεῖνοι χαιρήσουσι, ταῦτα ἡμῖν ἀσύμφορα. ὡς 
παρὰ τῷ ποιητῇ" 

s xev γηθήσαι S3 πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες" 

xol πάλιν ἡμεῖς ἐροῦμεν, ὅτι κἀκείνοις δοκεῖ βέλτιστον 
εἶναι τοῦτο εἰ ποιήσαιμεν" ὡς καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο 

40 εἰπών. 52 ,οσχεψώμεϑα δὲ, τί ἂν εὔξαιτο Φίλιππος τοῦ- 

To γενέσθαι τὸ στρατόπεδον ; &Q' οὐ διασπασϑῆναι χαὶ 

λυθῆναι; “, εἶτα συναγαγὼν τὸ νόημα φησιν. je 9^ 
ἄν (θίλιππος εὔξαιτο 53 τοῖς ϑεοῖς καὶ ἑξῆς“. τρίτον δ 

& πολλάχις κινδύνους πολλοὺς ὑπεμείναμεν xci χρήματὰ 

45 ἀνηλώσαμεν, τούτων ἔχεοϑαι συμφέρει ὡς nap Ὁμηρῳ." Ὁ 
Κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 

Moysis» “Ἐλένην" 

46 Ald. ἀμφοτέρφῳ. 47 Ald. ἐκεῖνον. 48 ad sensum ex- 

primit ea quae dicuntur p. 466. sqq. .49 Ald. τὸ om. 50 
Ald. συμφέρον δὲ. 51 Ald. γηϑήσεται. 1]. a. 255. 52 de 

Chers. p. 94. sed sensum modo, non verba Demosthenis reddit 

noster. 55 Ald. sevtero. Haec verbotenus apud Dem. |. l. 

54 Il. β. 160. 

— 
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χαὶ ἑξῆς, τοῦτο δέ τινες καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου φασὶν ἐπι- 
χείρημα" τέταρτον͵ ἀφ᾽ ὧν οἱ πολόμιοι ὑπέμειναν καὶ ἃ 
ϑαυμάζουσε xal δι᾽ ἃ πολλοὺς πόνους ὑφίστανται, ὑπὲρ 
τούτων" χαὶ ἡμῖν ἀγωνίσασϑαι συμφέρει. ὡς Δημοσϑέ-. 
γῆς ἐν τῷ περὶ στεφάνου" 55 ,, ri ἔδεε μὲ συμβουλεῦσαε 5 
τῇ πόλει χινδύνου περιστάντος “, *, καὶ τοῦτο κατασχευά- 

- ζων ἐκ τοῦ (διλίππου ἔλαβεν τὰς ἀφορμὰς εἰπὼν, »ἑώρων 

δὲ τὸν Φίλιππον, πρὸς ὃν ἦν ἡμῖν ὁ ἀγὼν, 56 ὑπὲρ δύ- 
ξης τὸν ὀφϑαλμὸν ἐχκεκομμένον, τὸ σχέλος πεπηρωμές- 
vov, 57 τὴν χλεῖν χατεαγότα" πέμπτον ἀπὸ τῆς TOY 10 
πολλῶν χρίσεως" οἷον εἰ τύχοι ἐπὶ ἐλευϑερίας, εἰ πάντες 

ἐπιδιώχουθδιν αὑτὴν ἢ καὶ οἱ πλεῖστοι, ταῦτο καὶ ἡμῖν. 
πραχτέον. ἕχτον, ἀπὸ τῆς τῶν ἐνδόξων χρίσεως" οἷον 

' ὡς οἱ πρόγονοι τάδε ἔπραξαν, οὕτω χαὶ ἡμεῖς, ὡς παρ᾽ 

Ὁμήρῳ. 53 ὧδε xol οἱ πρότεροι τείχεα μακρὰ καὶ πό- 15 
Aug ἐπόρϑουν. εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι πρὸ τούτων ἁπάν- 
τῶν εἰ πολέμου συμβάντος συμβουλεύειν βουλόμεϑα, 
ὑφείλομεν ὥσπερ τινὰ διατύπωσιν τοῦ καιροῦ ποιήσα- 
σθαι, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν συμβουλὴν ἐλϑεῖν, ὃ xoi 4η- 
μοσϑένης ἐποίησεν. ov πρότερον γὰρ ἠνέσχετο. τὴν δη- 20 
μηγορίαν εἰπεῖν, ἣν ἔφη συμβουλεύων τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
ἄρασϑαι τὸν ἐν Χαιρωνείᾳ πόλεμον, εἰ μὴ τὸν καιρὸν 
διέγραψε πρότερον, ὕστις ἦν εἰπών. ,, ἑσπέρα μὲν γὰρ 
qv, ἧχε δὲ τις ἀγγέλλων, 55 ὡς ᾿Ελαάτειαν. Φίλιππος “ καὶ 311 
ἑξῆς. | 25 , 

Τὸ δ᾽ αὖ δυνατὸν ὑποδιαιρήσεις, πρῶτον uiv ὅτι οὗ χαλεπὸν δει- 
κγὺς τῇ ἐνστίσει χρώμενος, εἶτα ἀντιπαραστάσει, ὡς εἰ καὶ χαλε- 

no», ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον" καὶ ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν χρηστῶν καὶ πόνους 
καὶ κινδύνους ὑφίστασϑαι" καὶ ὅτι ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπωτέροις περι-- 

55 p. 247. — 56 Ald, ἀγαγὼν, 57 Ald. πεπηρμένον. 58᾽ 
Il. ὃ. 308. 59 Ald. ἀγγέλων. Par. et Dem. pro cor. p. 284. 
&yyülev. 4 τὸ δὲ δυνατὸν. 
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πεσεῖν" εἶϑ᾽ ὅτι xol ῥάδιον. ἐὰν δὲ περὶ πολέμου ἢ τινος τοιούδου 

ἢ», τὸ δυνατὸν ἀπὸ τῶν παρακολαυϑούντων τοῖς προσώποις σκόπει" 

ὡς ἐν ᾿Ολυνϑιακῶν 3 δευτέρῳ ὃ Δημοαϑένης" πῶς ἔχει Φίλυσεπος ; 

ὅτι ἀϑυμεῖ" πῶς τὰ ἔξωθεν, οἷον Θετταλοὶ, ᾿Ιλλυριοὶ, τὰ ᾿χρήμα- 

ὅ τα, οἷ περὶ αὐτὸν ξένοι καὶ πεζέταιροι“; καὶ τὰ ἑξῆς" τούτῳ δὲ 

ἀντέκειτο μὲν ἢ παρὰ τῆς ᾿Αϑηναίων δυνάμεως ἐξέτασις" διότι δὲ 

παρῆκεν αὐτὴν à ῥήτωρ ὃ τὸν λόγον ἐξετάζων, κατὰ ϑεωρίαν δεὶξ 

δηλαδή" ἀλλ᾽ "ἢ γε διαίρεσις ἀπαιτεῖ" ϑαυμαστὸν δὲ οὐδὲν εἰ παρ- 

εἴταε. ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων κεφαλαίων τινὰ ἔγκειται, καὶ παραλέ- 

40 λευτται κατὰ φύσιν" καὶ ἡμεῖς πολλάκις παραλείπομεν, οὐκ ἐν πρα-- 

γματικὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ πανταχοῦ" τὴν μὲν γὰρ ὁδὸν ἣ τέχνη δεΐ-- 

κνυσι τῆς διαιρέοεως, τῇ δὲ φύσει τοῦ πράγματος τὴ» τέχνην προσ- 

ακτέον κατὰ τὰ ἐγχωροῦν" τὸ μὲν γὰρ τῆς εὑρέσεώς ἐστι, τὸ δὲ 
τῆς κρίσεως. ἄλλως τε γοῦὺχ ὅσα δ᾽ ἂν εὕρωμεν, ἐροῖμεν, ἀλλ᾽ 

45 |... ὅσα 3 χρίνομεν εἶναι ῥητά, 

; Συριανοῦ. Καλῶς * μετὰ τὸ συμφέρον τὸ δυ- 

νατὸν τέταχται" οὔτε γὰρ δἰ μὴ σψψγέφερε , δυνατὸν 

- δὲ ἦν τοὺς ἀκούοντας ἐφελκύσασϑαι , οὔτε εἰ Óv- 

᾿ ψατὸν ἦν, ἀλυσιτελὲς δὲ, ἠνείχετο τις αὐτὸ αἱρεῖσϑαι, 

20 χαλῶς οὖν ἔχει πρότερον δείξαντας ὅτι συμφέρον, οὕτω 
χαὶ ὅτι δυνατόν ἐστιν ἀποδεῖξαι. εἰσάγωμεν δὲ τὸ δυ- 

᾿φ«ατὸν οὕτω" πρῶτον μὲν, ὅτι οὐ γαλεπόν. δεύτερον ὅτε 

εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ᾽ οὖν διὰ τὸ συμφέρον πραχτέον. 

, μετὰ δὲ τὸ κατασχευάσαι τὸ οὐ χαλεπὸν τότε ὅτι καὶ 
25 ὑᾳδιόν ἐστι φανερῶς ἐροῦμεν. ' 

2 Par. ἐν τῷ ᾿Ολυνθιακῷ δευτ. In oratione nihil eorum 
quae laudantur, legitur, nisi p.125. οἱ δὲ δὴ περὲὸ αὑτὸν ὄντες 
ξένον καὶ πεζέταιροι. In animo habuisse videtur Ol. I. p. 45. 

»τοῦτο δὴ πρῶτον αὑτὸν ταράττει παρὰ γνώμην γεγονὸς, xai πολ- 

λὴν ἀϑυμίαν αὐτῷ παρέχει, εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν x. 1.À. — 3 AM, 

ὅσα δ᾽ ἂν κρίνωμεν. Par. ὅσα πρίνομεν. ^ 4 In Ven. sectio haec 
non est, contra sequens, quam Sopatro tribuit Ald, et Par. 
Syriano adscribitur. 
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ἢ Σωπάτρου. TO δυνατὸν ὁ μὲν Βασιλίσχος ἀξιοῖ 
μετὰ τὸ δυμφέρον τάττειν, λέγων περιττὸν εἶναι, τοῦ 
ζητουμένου 5 μὴ συμφέροντος, σχοπεῖν εἰ δυνατόν ἐστιν. 
ἀλλ᾽ ἀντιστρέφων 0 λόγος φανεῖται" καὶ γὰρ μὴ δυ- 
γατοῦ ὄντος TOU προκειμένου περιττὴ ἂν εἴη ἡ τοῦ συμ- 5 
φέροντος ἐξέτασις" χρὴ δὲ μάλιστα τῷ Πλάτωνι καὶ. 

περὶ τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων τούτων ἀχολουϑῆσαι, 
ἧπερ χἀχεῖνος ἐν τῇ πολιτείᾳ χέχρηται" δεῖ γὰρ ἐπ᾿ 
ἐχεῖνο πρότερον ἥκειν τὸ 9 χεφάλαιον, ὕπερ μάλιστα δια- 
ταράττει τοὺς ἀκροωμένους χαὶ προηγουμένως ζητεῖται 10 

παρ᾽ αὐτοῖς" iv γὰρ τῷ πέμπτῳ τῆς πολιτείας κατα- 
σχευάσαι βουληϑεὶς, ὅτι τὰ αὐτὰ μετελευστέον ἀνδοί τε 

καὶ γυναιξὶν ἐπιτηδεύματα, οἶδεν 7 δὲι τὸ μὲν συμφέ- 

ρον ἐνταῦϑα πρόδηλον ἣν" τὸ δὲ δυνατὸν ἐλύπει 9 τὸν 

λόγον" ὡς δυσχερεστέρας ἐν αὐτῷ τῆς χατασχευῆς γε- t5 
»ομένης" διόπερ πρότερον τὸ δυνατὸν χατασχευάσας , 
ἐφ᾽ ὅπερ κατήπειγεν 5, ὁ λόγος, οὕτως ἐπὶ τὸ συμφέρόν ᾿ 
ἐτράπη" πάλιν ἐν τῷ περιεχομένῳ ϑεωρήματὶ περὶ τοῦ 

δεῖν χοινὰς εἶναι τὰς γυναῖχας λυποῦντος αὐτὸν τοῦ 

συμφέροντες ἐπ᾽ ἐχεῖνο πρῶτον γωρήσας, οὕτως ἐπὶ τὸ 30 
δυνατὸν ἐτράπη. φαίνεται δὲ xol Δημοσϑένης τοιαύ- 
τῇ ἶο μεθόδῳ κεχρημένος, καὶ τοῦ T& χαιροῦ καὶ τῶν 
λυπούντων ἄριστα στοχαζόμενος, καὶ πρὸς ἐκεῖνα πρότε- 
ρον μετάγων τὸν λόγον. καὶ ἐπὶ ζητημάτων δὲ φανερὸν 
τὸ τοιοῦτον" οἷον ᾿4λεξάνδρου ἐν ᾿Ινδοῖς ὄντος. συμβου- 35 
λεύεε Δημοσθένης ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων. 
γελοῖον γὰρ ἐνταῦϑα μὴ πρότερον κατασχευάσαντα τὰ 
δυνατὰ μνήμην τινὰ ποιῆσαι 2 τοῦ συμφέροντος" ἡ δὲ 
τοῦ δυνατοῦ ἐξέτασις περὶ μὲν τοῦ χαϑ᾽ ἕνα γενήσεται, 

5 Ven. μὴ συμφέροντος τοῦ ζηταυμένον. 6 Ald. Ux ἐκεῖνο 

πρ. ἔκειτο κεφ. correxi ex Par, et Ven. 7 Ven. εἶδεν. 8 Ald, 

ἐλύπειν — p. 450. 451. ’ 9. Ald. κατήπηγεν ὃ λόγος, ὥτως. 
40 Ven. ἐν τῇ τοιαύτῃ. 44 Ven. πρότερα. 42 Ven. ποιεῖσϑαι» 

* X 

* 
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ὥσπερ ἐπὶ τοῦ συμφέραντος ν ἀπὰ ψυχῆς, ἀπὸ αώματαρ, 
ἀπὸ τῶν ἐκτός. ἀπὸ μὲν ψυχῆς, svogxíag, ἐπεορχίας, πέ- 

στεως, ἀπισξίας, εὐνοίας, φϑόνου, μεγαλοψυχίας, φιλο- 

“χρηματίας, ἐμπειρίας, ἀπειρίας xol τῶν τοιούτων, 135 ὅσα 
5 ψυχῆς ἐστι πάϑη. ἀπὸ ** σώματος" ῥώμης, ἀσϑενείας, 

εὐεξίας, χαχεξίας καὶ τῶν τοιούτων" ἀπὸ δὲ τῶν ἐχτός " 

χρημάτων, φίλων, στρατιωτῶν, ὅπλων, συμμάχων, τριη- 
312 ρῶν, ἵππων, λιμένων, τόπων, 1" χαιρῶν, τύχης, καὶ 

τῶν παραπλησίων" ἀπὸ γὰρ τῶν προσύντων ἡμῖν αὐτοῖς 
40 ἢ τοῖς ἐναντίοις ἢ πάντων ἅμα 7 τινῶν ληψόμεϑα τὴν 

εὐπορίαν εἰς τὴν τοῦ δυνατοῦ κατασχευήν. ὑποδιαιρήσομεν 
δὲ τὸ δυνατὸν" πρῶτον μὲν, ἐὰν ἐγχωρῆ, 16 τῷ μὴ ya- 
λεπὸν εἶναι, ἔπειτα τῷ, “2 εἰ xo χαλεπὸν εἴη, ἀλλ᾽ οὖν 
ἀναγχαῖον, xal ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν χρημάτων, καὶ πόνους 

t5 xal κινδύνους ὑπομένειν, χαὶ ὅτι ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπω- 
τέροις περιπεσεῖν ἀντιληπτέον τῶν πραγματων" "wg Am- 

μοσϑένης ἐν ιλιππικοῖς. 18 νεὲ δέ τῳ δοχεῖ ταῦτα xai 

δαπάνης μεγάλης καὶ πόνων πολλῶν 13 xal πραγματείας 

, δἶναι, καὶ μάλα ὀρϑῶς δοχεῖ" ἀλλ᾽ ἐὰν λογίσηταε τὰ τῇ 
20 πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἐὰν ταῦτα γιὴ ἐθέλῃ ?? 

ποιδῖν, εὑρήσει λυσιτελοῦν τὸ ἑχόντα ?* ποιεῖν τὰ δέον- 
τα," καὶ ἑξῆς, εἶτα ἐπειδηκναντέπεπτεν αὐτῷ, ὅτι εἰ καὶ 

χρήσιμον τὸ πολεμεῖν ἀλλ᾽ ovx ἀναγκαῖον, ἐπήνεγχεν 

εὐθύς 33} τὴν τοῦ ἀναγχαίου κατασχευὴν λέγων. ,,ιτί 35 
λδ 0v» ἀναδυόμεϑα ἢ τί μέλλομεν ἢ πότε σὺν "4 ϑεῷ τὰ 

δέοντα ποιεῖν ἐϑελήσομεν; ὅταν ἤδη ἀνάγχη τις ἡ,}Σ 

13 Ven. καὶ τοιούτων, ὁπόσα. 44 Ven. ἀπὸ δὲ σώμ.ς 415 

Ven. τύπων, λιμένων. 16 Ven. χριρῆς. 417 Ald. rà. ,18 de 

Chersonn, p. 101, 19 πολλὼν ex Ven. et Dem, recepi. 

20 Ven. 975. . 21 Ald. ἑκόντι, Par, Ven. Dem. íxorrag. 

22 Ven. τέϑεικεν εὐϑέως. 23 Ven. ποῖ, ut Dem. p. 102. 
/ 24 σὺν Ven. om. 25 Ald. ἣν, scripsi ἢ ex Dem. 
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ἀλλ᾽ ἣν μὲν ἂν τις ἐλευϑέρων ἀνθρώπων ἀνάγκην εἴ- 
ποι, οὐ μόνον ἤδη πάρεστιν, ἀλλὰ καὶ πάλαι παρελή- 
λυϑεν᾽ τὴν δὲ τῶν δούλων ἀπεύχεσθαι 35 δήπου μὴ 
γένεσθαι"“ 17 εἶτα τῇ. εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ κατεσκχεύα-" 
σεν 38 οὕτως" ,,οὐδὲ γὰρ Φεραίοις πρότερον πρὸς τὰ δ 
τείχη προβαλλων ?? ἔφασχε πολεμεῖν, οὐδὲ ᾿Ολυνϑίοις 
ἐξ ἀρχῆς) ἕως ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ τὸ στράτευμα παρὴν 
» «“᾿ ⸗ 4 , , r4 / 

ἔγων, ἡ χαὶ τότε τοὺς αμυνεσϑαι χελεύοντας πόλεμον 

ποιεῖν φῆσομεν " οὐχοῦν. ὑπόλοιπον δουλεύειν" ov γὰρ ἄλ- 
λο γε οὐδὲν ἐστι μεταξὺ τοῦ μήτε ἀμύνεσϑαι μήτ᾽ ἄγειν 40. 
ἡσυχίαν ἐασϑαι"" ἐπὶ δὲ τούτων χατασκχκεξυάαζειν χρὴ καὶ 
τὸ ῥάδιον᾽ αὔξησις γὰρ τοῦ δυνατοῦ ἡ τοῦ ῥᾷστου 
ἀπόδειξις" καὶ πᾶν μὲν ῥᾳδιον δυνατὸν, ov πᾶν δὲ Óv- . 

γατὸν ἤδη καὶ ῥάδιον" εἰσὶ 535 γάρ τινὰ καὶ μέσα" εἰσ- 
⸗ ad? 1 (€ . € « - 41 , 

ἀξομεν δὲ αὗτο. Ovtwg' Ott vueig ?* μὲν γρηματῶων το- 15 
σῶνδε xal πόνων xol στρατείας ἡγεῖσϑε δείαϑαι ?? τὰ 
παρόντα πράγματα" τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει" καὶ ἑξῆς ἐπὶ 

1 3 , , ⸗ ὔ D b. 
τας ἀποδείξεις τοῦ ῥᾳδίου χωρησομεν" καϑόλου γὰρ ἢ 

δυσχέρεια ??. τισι πρόσεστι τοῖς συμβουλενομένοις, ἢ ὅᾳ- 
στώνη. εἰ μὲν οὖν δυσχέρεια προσὴ ?* διὰ τῶν προειρη- 20 
μένων ποιησόμεϑα τοῦ δυνατοῦ τὴν χατασχευὴν τελείως, 
ἑκάστου ταῖς εὐεργεσίαις ἐπεξιόντες, εἰ δὲ εὐκολία προσῇ, 
περιττὸν πρὸς τοὺς εἰδότας, ὅτι ῥᾳδίαν ἔχει τὴν ἐπιχεί- 
(now τὰ πράγματα, περὶ ὧν ἡ βουλὴ, "" τοιαύτας ἀπο: 

δείξεις xol κατασχευὰς ἐπάγειν ἀλλὰ διὰ βραχέων τοῦ 28 
ὁᾳδίου ?Ó ἐφαψάμενοι ὡς μὴ δοχεῖν παντελῶς παραλιμ- 

426 Ald. ἀπέχεσθαε, correxi ex Dem. 27 Ven. add, δεῖ, 

. 28- Ald. κατασκεύασεν. —— 29 Ven. προςκαλῶν. Dem. p. 104. πρὲν 

ἢ πρὺς τὰ τείγη προσβαλεῖν. 30 eigi γάρ τινα καὶ μέσα Ven. 

om. 51 Ald. Par. ἡμεῖς. Ven. ὑμεῖς. 32 Ven. ἢ). τὰ παρ- 

ὄντα προσδεῖσϑαι mo. 33 Ald. τῇ δυσχερείᾳ, correxi ex Par. 

et Ven. — 34 Ven. προσείη. — 55 Ald. et Par. εἰ βούλει. Ven. 
$ βουλή. $6 Ven. αὐτοῦ ὑάδιον. ΄ W A 

"- 
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πάνειν, ini τὴν xaO ὑπόϑεσιν 37 τρεψόμεϑα μέϑοδον 

λέγοντες, ὅτε εἰ καὶ δυσχολίαν τινὰ συνέβαινε προσεῖναι ? 9 
τοῖς πράγμασιν, οὐδ᾽ οὕτως ἐχρῆν αὑτῶν 35 ἀποστῆ- 

γαι" προσήχει γὰρ Ὑπὲρ τῶν χρηστῶν καὶ πόνους καὶ 

5 χινδύνους ὑπομένειν. καὶ συσεήσομεν δὲ “49 τοῦτο ἀπὸ 

παραδειγμάτων, ὅτι χαὶ σύνηϑες ὑπὲρ τοιούτων ἀγωνέ- 

ζεσθαι τῇ πόλει" καὶ γὰρ τόνδε τὸν πόλεμον, εἰ τύχοι, 

. προϑύμως ὑπέστησαν" τελέα δὲ δυνατοῦ χατασχευή ἐστεν 

9 ἑκατέρων ἐξέτασις, τῶν τε ἡμῖν αὐτοῖς προσόντων χαὶ 

.4g τῶν τοῖς ἀντιπαλοις, ὥσπερ Θουκυδίδης πεποίηχεν ἐν 42 

τῷ Περικλεῖ λέγων. »τὰ δὲ τοῦ πολέμου χαὶ τῶν ἑχατέ- 

ροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσϑενέστερα ἕξομεν, γνῶτξε 

xa? ἕχαστον ἀκούοντερ" αὐτουργοί t6 γάρ εἶσι Πελο-- 

ποννήσιοι ^! xoi οὔτε 4? ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ χοινῷ χρήμα- 

15 nara αὑτοῖς ἐστιν" ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διᾶπον- 

τίων ἄπειροι," χαὶ τὰ ἑξῆς" εἶτα ἐπήγαγε ^* ,xai τὰ 

μὲν Πελοποννησίων͵ τοιαῦτα καὶ παραπλήσια τοιούτοις 

ἔμοιγε δοχεῖ, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧν ἐχείνοις ἐμεμ- 

ψάμην ἀπήλλακται 55 καὶ ἄλλα ovx ἀπὸ τοῦ ἴσου“ καὶ 

20 ire" xoi ^5 πάλιν ἐν τῇ Κορινϑίων πρὸς «Ταχεδαιμο- 

γίους δημηγορίᾳ τοῦτο ποιεῖ λέγων" "7 οἱ μέν γε γεω- 

τεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν 48 

γνῶσιν" ἡμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν xol ἐπιγνῶ- 

yai μηδὲν xoi ἔργῳ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐξικέσθαι, αὖ- 

45 Gig δὲ οἱ μὲν παρὰ δύναμιν τολμηταὶ xoi ἐν τοῖς Óu- 

37 Par. καϑυπόϑεσιν. 58 Ald. προσῆνε. 39 Ald. 

αὐτῷ. 40 δὲ Ven. om. 41 Ven. ἐν τὸ τῷ. — Thuc. I. 141. 

42 Ven. Πελοπονήσιοι et paullo post: - Πελοπογησίων. : 4 

Ald. υὕτως. 44. 1. 145. 45 Ald, ἀπήλακται. Par. ἀπήλ- 

λακται. Ven, ἀπηλλάχϑαι, in hoc ct in iis quae addit: ἀπὸ 

"τοῦ ἴσαυ μεγάλα ἔχειν καὶ τὰ ἑξῆς, cum Thuc. consentiens. 46 

καὶ Ven. om, .— 47 1. 706. 48 ὃ ἂν ex Ven. inserui. Ald. 
* 

et Par. om. E 
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γοῖς εὐέλπιδες" τὸ δὲ ἡμέτερον τῆς Ts δυνάμεως ἐνδεῖ" 
σιρᾶξαι χαὶ τῆς γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, 313 
τῶν τὲ δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυϑήσεσθαε" καὶ 
μὴν καὶ 45 ἄοχνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ 
σρὸς. ἐνδημοτάτους..“ καὶ ἔστι τοῦτο τῶν δαιμονίως τε ὅ 

καὶ συντόμως ἀπηγγελμένων 5? ἀντιϑέτων' χαϑελὼν 51 
δὲ τὰ “Ταχεδαιμονίων ηὔξησεν τὰ TOV ᾿4ϑηναίων ἐναγ- 
τίων ὄντων, διότι λίαν ἐπῃρμένους ἑώρα τοὺς 4αχεδαι- 
μανίους καὶ καταφρονοῦντας τῶν ᾿4“ϑηναίων, ἠπείγετο 
δὲ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτοὺς παροξῦναι᾽ χρὴ γὰρ τὸν 40 
εὔφρονα ῥήτορα ϑαῤῥοῦντάς rs παρὰ τὸ δέον" τοὺς 
συμβουλευομένους καταπλῆξαι φυλαττόμενον ὃ ὃν τοῦτο, 5? ᾿ 
εἰς ἀϑυμίαν αὐτοὺς ἐμβαλεῖν, ὕπερ καὶ ὁ ῥήτωρ ἐν τρίτῳ 
τῶν ᾿Ολυνϑιαχῶν ευϑὺς 53 ἐχ προοιμίων ποιεῖ" xol πάλιν 
ἀϑυμὼς διακδιμένους ἐγεῖραι καὶ φρονήματος ἐμπλῆσαι, 15 
φυλάττοντα χανταῦϑα, ὕπως um προαχϑῶσιν 54 εἰς χα- 
-ταφρόνησιν καὶ ῥᾳϑυμότεροι γένωνται" τοῦτο δὲ πρῶ- 
τος μὲν “Ὅμηρος πεποίηχεν. ᾿Αχιλλεὺς γὰρ ἐπιστρέψαι 
τὸν βασιλέα βουλόμενος εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων 
φροντίδα πρότερον καταπλήττει λέγων. 55 ^ |. 20 

Arotiòn νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας οἵω, 

, ἄψ ἀπονοστήσειν εἴκεν ϑάνατον 56 

καὶ ἑξῆς" εἶτα καταπλήξας οὐ συγκεχώρηχε 7 τραπῆναι 
πρὸς ἀϑυμίαν, ἀλλὰ τὴν ἴασιν ἔδειξε πλησίον ὑπάρχου- i 
σαν εἰπών" 25 

ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν. 58 ] 

49 Ald. et Par. xai om., recepi ex Ven. et Thuc. . 50 

Ven. et Ald. ἀπηλαγμένων. corrigit Par. 41 Ald. κατελϑὼν, 

Ven. et Par. χαϑελώ. 5 κ2 Ven. ἕν τοῦτο om, 53 εὐϑὺς 

Ald. om., est in Ven. et Par. ^ 54 Ven. προσαχϑῶσιν. 58 

Il. a, 59. 56 Ven. add. ys φύγόιμεν. εἰ δὲ ÓuoU πόλεμός τὸ 
δαμᾷ καὶ λοιμὸς ̓ Αχαιούς, 57 Ald. συνεχώρηκε. ^ — 58 Ven. 

add, ἢ ἱερῆα. Hi. α, 62. | 
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“Δημοσϑένης δὲ xaAeg 59 ἐξήλωσεν ἕν ve τῷ προειρημέ- 
γῳ τρίτῳ τῶν Ολυνϑιαχῶν" καὶ ἐναργέστερον ἐν τῷ περὶ 
τῆς εἰρήνης ἐχ προοιμίων. δρῶ μὲν, $* ὦ ἄνδρες ὅ 
᾿4ϑηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσχολίαν ἔ- 

ὃ χοντα 9? * xol ἑξῆς" εἶτα διὰ τούτων καταπλήξας αὖ- 
τοὺς ἐπανήγαγε πρὸς τὸ ϑαῤῥεῖν λέγων. ,ov μὴν ἀλ- 
λὰ χαίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἶμαι καὶ πεπεικὼς 
ἐμαυτὸν ἀνέστηχα, ἂν ἐθέλητε τοῦ ϑορυβεῖν καὶ φιλο- 
γειχεῖν ἀποστάντες ἀχούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευο- 

10 μένοις,“ 53 xoi ἑξῆς" eb δέ τις dv τῇ τελείᾳ τοῦ δυνα- 
τοῦ ἐργασίᾳ μὴ δύναται χγρῆσϑαι τῇ ἀντεξετάσει, ἐτέ- 

, oe. αὑτὸ $* μεϑοδεύσομεν xoi διὰ πραγμάτων τὸ Óv-- 
γατὸν χατασχεθάσομεν" ὥσπερ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ πρώ- 

τῷ 95 χατὰ Φιλίππου. ,,εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ ᾿ϑηναῖοε, 
15 δυσπολέμητον οἴεται τὸν Φίλιππον εἶναι, σχοπῶν τό τε 

e 

πλῆϑος τῆς νῦν ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνάμεως xal τὸ τὰ 
χωρία πάντα ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρϑῶς μὲν οἴεται, 
λογισάσϑω 57 μέντοι τοῦτο, ὅτι εἴχομεν ἡμεῖς ποτε, ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, Πύδναν xoci Ποτίδαιαν xci Μεϑώ- 

40 νην" 69 xol ἑξῆς. ἐν οἷς ἐπάγει. ,,εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος 

τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς γαλεπὸν πολεμεῖν 
ἐστιν ᾿Αϑηναίοις ἔχουσι τφιαῦτα ἐπιτειχίσματα τῆς ἑαυ- 

59 Ald. καλὴν. 60 Ald. δρῶμεν. p. 57. : 61 Ven. ἄν- 

ὄρες om. 62 Ven. add.: xal ταραχὴν, οὐ μόνον τῷ πολλὰ προ-- 

. σθαι καὶ μηδὲν εἶναι προύργου περὶ αὐτῶν εὖ λέγειν, καὶ τὰ 

iW. 653 Ven. pergit: καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει" 
ἐξῆν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν, δι᾿ ὧν καὶ τὰ παρόντα ἔσται 

βέλτιον, καὶ τὰ προειρημένα σωϑήσετα. 64 Ald. αὐτὸν. 65 
Ven. δευτέρῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν. Ἐπὶ Phil. I. p. 41. 66 »w 
Ven. om. 67 Ven. ἀπολογησάσϑω. 68 Ven. add.: xai 

πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον xixlo, καὶ Ἴρλλὰ τῶν μετ᾽ ἐχεῖ- 

vov vv» ὄντων ἐθνῶν αὐτονομούμενα. καὶ ἐλεύϑερα ὑπῇοχεν,, καὶ 
μᾶλλον ἡμὶν ἐβούλειο οἰκείως ἔχειν, ἢ ἐκείνῳ, εἰ i τοίνυν Φίλιππος 

x. 1.4. ξ 

^ 
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τῶν 59 χώρας, ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ὧν ἂν 

yvy πεποίηκεν ἔπραξεν, ovo? τοσαύτην ἐχτήσατο ? 79 δυ- 

γαμιν . 
( 

Μαρκελλίνου. Τὸ δυνατὸν, φησὶν, ὁπαδιαιρή- 
σεις ivorager καὶ ἀντιπαραστάσει , οὐχ ἀεὶ, ἀλλ᾽ dev B 

μὲν. δάδιον ü ἐπιτελεσϑῆναι τὸ πρᾶχμα, περὶ οὗ ἡ 

σχέψις" οὐ γὰρ πάντα [rr ἁπλῶς ἐπὶ πάσης ὕλης 

οὐδ᾽ ὁμοίως χρώμεϑα, ὅτι μηδ᾽ ἡ αὐτὴ ἐπὶ πάντων ὕλη 

τῶν προβλημάτων" ὅτι ἂν μὲν οὖν σαφὲς xal ῥᾷάδιον . 

ἐπιδεικνύειν ἔχωμεν, καὶ εὐκολία προσῇν οἷον ἐπιμνησϑέν- 10 
τες διὰ ταχέων ἐπιδραμούμεϑα καὶ πρὸς τὴν κατασχευὴν 

οὕτω χωρήσομεν᾽ ὅτε ἔδεε μὲν εἰ xol χαλεπὸν ἦν μηδὲ 
τότε φυγεῖν, νῦν δὲ καὶ ῥᾷδιον δείκνυται" περιττὸν yao 

πρὸς τοὺς εἰδότας καὶ πεπιστευχόταρ, ὅτι ὀφδίαν. ἔχει 

τὴν ἐπιχείρησιν τὰ πράγματα , περὶ ὧν ἡ συμβουλὴ διὰ 16 
τοιούτων ἀποδείξεων πρὸς χατασχευὴν χωρεῖν" μεταχεύ- 
ριούμεϑα τοίνυν αὐτὸ διὰ βραχέων τότε, εἰ δὲ δυσχέ- 

peux προσείη. , διὰ τῶν προειρημένων μεθόδων. τὴν X&- 

τασχευὴν τοῦ δυνατοῦ ποιησόμεϑα, λέγω δὴ τῆς ivore- — 
σεως καὶ ἀντιπαραστάσεωρ" ἐδίδαξε δὲ ἡμᾶς. Δημοσϑέ- 40 

νης αὐτίχα τὴν πλατύτητα τοῦ κατὰ ἀντιπαράστασιν , 

οὕτως αὐτὸ ἐργασάμενος, ὡς εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ᾽ ayay- 

᾿καῖον" εἶπεν" γὰρ οὕτως. 71 δὲ δέ tQ δοκεῖ ταῦτα xal 
δαπάγηρ μεγάλης καὶ πόνων πολλῶν προσδεῖσϑαι, καὶ μα- 

λα ὀρϑῶς δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἐὰν λογίσηται 72 τὰ τῇ πόλει 25 
μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἂν ταῦτα μὴ ἐθέλωμεν ποιεῖν) 8314 
εὑρήσομεν 73 λυσιτελοῦν τὸ ἑκόντας ποιεῖν τὰ δέοντα.“ 
τὰς κατασκευὰς δὲ, φησὶ, τούτων ἀπὸ τῶν παρακολου- 

ϑούντων τοῖς προσώποις παραληψύμεδα" ταῦτα͵ δὲ ὄστε 

69 Ven. ἑαυτοῦ. 70 Ven. ἐχκτήσμτ᾽ ἂν. 71 de Cher- 
sonn. p. 101, 72 Ald. Par. ἥγήσηται. supra p. 748. loyi- 
σηΐαι, ut Dem.' ^ 75 εὑρήσομεν Avo. τὸ ἑκόντας Ald. om., re- 
cepi ex Par. — Dem. εὑρήσει. 

Rhetor. IV. 48 
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τὰ ἐγχωμιαστιχὰ, ἃ λαμβάνεται ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ Gd- 
ματος, ἀπὸ τῶν éxrüg! ὡς ὁ ῥήτωρ ἐχανόνισεν 74 ἐν 
᾿Ολυνϑιακοῖς" ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν χατὰ ψυχὴν πρό- 
εἰσι μέχρι τῶν ἐχτός" οἷον » πὼς ἔχει ψυχῆς ὁ Φίλιπ- 

δ πος ὅτε ἀϑυμεῖ" 75. xal ὅτι οὐχ ἔστῇήν ἀδικοῦντα xci 
' ἐπιορχοῦντα καὶ ψευδόμενον δυναμιν βεβαίαν χτήσᾳ- 

σϑαι"" 76 πῶς τὰ ἐχτός" ,0τι Θετταλοὶ ἄπιστοι, ὅτι lÀ- 

λυριοὶ καὶ Παίονες ἐλευϑερίας ἐπιϑυμοῦσιν" ὅτι τῶν 
προσόδων ἐστέρηται καὶ ὁτερήσεται" ὅτι εἰς 77 στενὸν 

40 χοριδῇ τὰ" τῆς τροφῆς τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται" 

N 
xal ὅπως ἔχουσιν οἱ Μακεδόνες," xoi ἑξῆς" ἐπὶ μὲν οὖν 

. τῶν χοινῶν τὰ ἐχτὸς μάλιστα τὴν χορηγίαν ὑμῖν παρ- 

ἐξεται" "ἡνίχα δὲ πρὸς τύραννον ἢ δυνάστην ἦ ὅλως ἕνα 
ἄνδρα ὃ πόλεμος εἴη, χώραν ἡμῖν τὰ ἀπὸ ψυχῆς παρ- 

! 5 ἐξεται" ἐξδετάσομεν γὰρ ἐπιβουλὰς, ἀπάτας, ἀδικίας, ὡς 

' 4ημοσϑένης ἐποίησε" χρησόμεθα δὲ καὶ τοῖς ἔξωϑεν, 

Οὐχ ἀποχρήσει δὲ τὰ τῶν ἐναντίων μόνα διαβαλεῖν, 73 
ἀλλὰ δεῖ xol τὰ οἰχεῖα συστῆσαι," ὡς ὃ Θουχυδίδης ἐν 
τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ, 75 , rà δὲ τοῦ πολέμου καὶ 

$0 τῶν ἑχατέῤροις ὑπαρχόντων γνῶτε ὡς ovx ἀσϑενέστερα 
M ἕξομεν.“ xol ἐπάγει ἑκάτερα, ,, αὐτουργοί τὸ yaQ εἰσε 

“Πελοποννήσιοι, *9 καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ χοινῷ “ χαὶ 

ἑξῆς" διότι, δὲ παρῆκεν αὐτὰ 35 ὃ ῥήτωρ" διατί δὲ παρ- 

sion; 82 ἐπειδὴ οὐχ εἶχεν ἀποδεῖξαι “41ϑηναίων δύναμιν 

25 τότε, ἐχεῖνον γὰρ τὸν χαιρὸν ἀσϑενεῖς ἦσαν ̓ ᾿ϑηναῖοε, 

ἠρχέσθη τῇ διαβολῇ τῆς δυνάμεως τῆς τοῦ Φιλίππου" 
eV ó μὲν ye Θουκυδίδης ἐπειδὴ ἀμφότερα τὰ πρόσωπα ἔσχνε, 

74 Ald, ἐκανόνησεν ἐν ᾿Ολυνθιαχοῖςς. 7ἔδ ΟἹ. L p. 15. cfr. 

7p. 571. Ald, 786 Ol. II. p. 20. 77 Haec ad verbum, prae- 

cedentía ad sensum sumta sunt ex Ol. Lp. 15. 78 Ald. 

διαβαλλεῖν. — 79 L 441. 80 Ald. JIdomorjnon , 81 Ad. 
αὐτὴν, Scripsi αὐτὰ, vel, si mavis αὐτὸ, sc. τὸ τὰ οἰκεῖα συ- 

στῆσα. 82 Ald. παρήϑη, scripsi παρείϑη. 
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τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν ““αχεδαιμονίων; ἀγαγχαίως ἐξ- 
ἥτασεν ἀμφότερα τὰ μέρη" ἀλλ᾽ εἰ xal τὸ δυναϊὸν ἐκ 
τῶν παραχολουϑούντων τῷ προσώπῳ κατασχευάξεται, 
τοῦτο δὲ τοῦ πρέποντός ἔστιν, ὅπερ ὑπὸ τὸ ἔνδοξοῦ ἀνα- 
φέρεται, συγχυθήσεταε τὰ κεφάλαια" ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὡς 5. 
τῶν παραχολουϑούντων τοῖς προσώποις τὰ μὲν ἐχ τὰν 
ἀνωτέρω χατασχευάζεται, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἐνεστώτων λαμ- 
᾿βάνεται" τὰ μὲν οὖν παλαιότερα ποιοῦσι τὸ πρέπον" οἷ- 
ον αἱ τῶν προγόνων noasug" τὰ τῆς πατρίδος πρόσ- 
ὠπα, καὶ εἴ v& τοιοῦτον" τὰ δ᾽ ἐνεστῶτα τὸ δυνατόν" 10 

οἷον εὐπορία χρημάτων, στράτευμα ἐξηρτημένον, zQuj- 
ρῶν πλῆϑος καὶ τὰ λοιπά. 

Τὸ ἔνδοξον ὑμοῖως τῷ συμφέροντι, οἷον τὶς δόξα ὑπάρχουσα ἡμῖν 
σπαραμενεῖ, καὶ τὶς οὐκ οὖσα περιέσται, εἰ ποιοῦμεν ταῦτα, περὶ 

» $ βουλὴ" al τίνα ἀπωσόμεϑα ἀδοξίαν οὖσαν, καὶ zlya οὗ προσ- 15 

ληψύμεϑα μὴ οὖσαν , προσδοκωμένην δέ" xol πάλιν εἰ μὴ ποιοῖμεν, 
"iva αἰσχένην οἷσαν οὐκ ἀπωσόμεϑα , xal "τὶς οὐκ οὖσα καταλήψε- 

ται ἡμᾶς» καὶ τίς ὑπαρχουσά τε * ἡμῖν δόξα διαφεύξεται καὶ 
μὴ ὑπάρχονσα προσγενομένη δὲ οὗ προσέσται. 

΄ / 

Zvgsavoi* Τὺ ἔνδοξον ^ τῇ αὐτῇ διαιρέσει ἣ xol 20 
τὸ συμφέρον μεϑοδεύεται , διὸ καὶ πρὸς ἐνίων συνῆ- 
πται" ? διαφέρει δὲ, ὅτε τὸ μὲν ἐν χρήμασιν 5 τοιούτῳ 

rivi ἔστι, τὸ δὲ ἔνδοξον εἰς. δόξαν ἢ τοὐναντίον εἰς ἀδο- 
ξίαν τείνεε τῶν ποιούντων" ἔστι τὸ μὲν ἴδιον, ὡς ἐὰν 
εἴπωμεν, ὅτι πρέπει τοὺς ᾿4ϑηναίους τῆς τῶν Ἑλλήνων 15 
δόξης ἀντωτοιεῖσθαι" xowóv δὲ, ὅτι πρέπει παντὶ" ἀν» 
ϑρώπῳ τὴν ἐλευϑερίαν περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι. - .. 

“Σωπάτρου. TO ἔνδοξον * χαλεῖται μὲν xol πρέ- 

1 τὸ Àld. om, — 3 Ven. haec non habet, contra sequen- 
tem sectionem, quam Sopatro tribuit Ald. et Par., inter Sy- 
riani commentarios refert. $ Ald. συνῆκται. — 4 τὸ δὲ ἔν. 
δοξον καλεῖται καὶ πρέπον. | 

' 48 e 9 
Β 
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σον, ἔστι δὲ πρέπον τὸ καϑῆκον ἑκάστῳ" οἷον ̓Αϑηναί- 
oi; τὸ ἐλευϑερίας μᾶλλον φροντίζειν ῇ χρημάτων, τὸ 

συμμαχῆσαι τοῖς ἀτυχοῦσι , τὸ τοῖς πρότερον ἠδικηχόσε 

χειμένοις ὕστερον μὴ ἐπειιβαίνειν" 5 τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ 
b δόξαν ἐπάγοντα τοῖς δρῶσι, δῆλον ὅτι τοῦ ἐνδόξου & ἔγε- 

ται" τὸ δὲ ἔνδοξον ὑπὸ τὸ καλὸν Ovaxifov* τὴν δὲ τοῦ 

ἐνδόξου ἐργασίαν διχῶς ἐξετάσομεν" οἷον τί * ποιούντων 
ἡμῶν τόδε τι προσγενήδεται, καὶ μὴ ποιούντων τόδε τι 
συμβήσεται" xt τούτων ἑκάτερον διὰ τεσσάρων πλατυ- 

19 γοῦμεν τόπων" οἷον συμμαχήσασιν ᾿θλυνϑίοις ἡ οὖσα 
δόξας παραμενεῖ, 7 ἡ μὴ οὖσα προσέσται, ἡ οὖσα ἀδο- 
ξία ἀπελαϑήσεται, 9 ἡ μὴ οὖσα oU προσέσται, 5 μὴ 
συμμαχήσασι δὲ τοῖς κινδυνεύουσιν ἡ νῦν οὖσα δόξα οὐ 
παραμενεῖ" ἡ μὴ οὖσα οὐ προσέσται, ἡ προσοῦσα ἀδο-- 

46 ξία οὐχ ἀπελαϑήσεται, 7 μὴ οὖσα προσγενήσεται" ὡς 

““ημοσϑένης ἐνὶ τῷ πρὸς Aenrivm φησίν" ἃ γὰρ ov 

πρύσεστι τοῖς 4ϑηναίοις, ταῦτά φησιν ἀπαντήσεσϑα!, 

εἰ τὴν ἀτέλειαν ἀφέλοιντο τοὺς εὐεργέτας" ονὖῦν γὰρ,“ 
φησὶν, * o oüros ὃ νόμος, ἀντὶ καλῆς αἰσχρὰν τῇ πόλει 

20 πεῤιάπτει δόξαν, xal OUTE τῶν προγόνων οὐϑ' ὑμῶν ἀξίαν' Στ 

τρία γὰρ τὰ μέγιστα ἀνείδη χτάται, φϑονεροὺς, ἄχα- 

ρίστους, 12 ἀπίστους εἶναι δοκεῖν '*, περὶ δὲ τῆς οὔσης 

δόξης ἐν ̓ οΟλυνϑιαχὼν δευτέρῳ 1$ ταῦτά 1 φησιν" »ἀλλ᾽ 

iva οἱ ἄλλοι τῶν δικαίων τύχωσι, τὰ ὑμέτερα αὑτῶν 

^ 5 Aristoph. Nub. 550. xobx ἐτόλμησ᾽ αὖϑις ὀτεμπηδῇο᾽ αὖ- 
τῷ κειμένῃ,  Aristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. p. 265. ἐπεμβαίνέιν,, ὃ δὴ 

λέγεται, κειμένοις. — Niceph. Ethop. p. 495. ἐπιπηδῶσι καὶ κειμέ- 

vote ϑηριωδέστερον, βάρβαρος 9 τρόπος, ὃ Duos οὐχ “Ἑλλήνιος. 

6 οἷον τί Ven. om. ita interpungens: ποιούντων ἡμῶν τόδε, τί 
σεροσγενήσεται. 7 Ven. παραμένει. 8 Ven. ἀπελασϑήσεται" 

9 Ven. ἧ μὴ οὖσα, οὗ προστεϑήσετα. 410 p. 460. — 11- Ald. 
ἄξια, ser. ἄξίαν ex Dem. 43 Ven. ἀπίστους, ἀχαρίστους — 15 

Ald. οὗν. Par. δευτέρῳ, p. 25. 44 Ven. τάδε. 
"E 
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ἀνηλίσχετε ὃ" εἰσφέρηντες xal προεχιχδυνεύετε *9 orpa- 
τευόμενοι “, xoi πάλεν ἔν τῷ περὶ στεφρᾶνο» ἐχ παρα- 

δειγμάτων. χατασχευάζει τὸ ἔνδοξον λέγων", καίτοι τότε 
ravra ἀμφότερα, Aioxivn, οὐχ ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποίουν, 
οὔτ᾽ ἀχίνδυνα ἑώρων ἀλλ᾽ ρὺ διὰ ταῦτα προΐεντο τοὺς 5 
καταφεύγοντας ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ εὐδοξίας xol τι- 

μῆς. ἤϑελον τοῖς δεινοῖς ἑαυτοὺς 37 ἐχδιδόναι, ^7 ὁρ- 
ϑῶς καὶ χαλῶς βουλευόμενοι" 39 χοινὴ ?? δὲ μέϑοδος 
πάντων τῶν χεφαλαίων τούτων τῶν τελιχῶν, ἡ κατὰ ἂν-, 
τίφασιν εἰσαγωγὴ " δὲ μὲν γὰρ ἔχοιμεν ὮΣ δεῖξαι, ὅτε. 
δίκαιον ἢ συμφέρον τὸ προκείμενον ἐστι, τοῦτο κατα- 

σχευάσομεν" εἰ δὲ μὴ, ἐροῦμεν, ὅτι οὐχ ἄδιχον ἢ οὐχ 

ἀσύμφορον". ἔστε δὲ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα xoà παρὰ τῷ 
ῥήτορι" μὴ δυνηϑεὶς γὰρ. κατασχευάσαι, ὅτε δυνατόν 
ἑατε λυϑῆναι τὴν Φιλίππου δύναμιν, ἐπὶ τὴν. ἀντίφα- 18 
σιν γωρήσας ἔφη" ?? ,u» γὰρ ὡς ϑεῷ νομίζετε τὰ 
παρόντα ἐχείνῳ. πεπηγέναι πράγματα ἀϑάνατα" “ οὐχ 
ἀδύνατον γὰρ λυϑῆναι τὴν Φιλίππον δύναμιν ἐν γρόνῳ, 
τήν γε ἀπό τινος ἀρξαμένην zpoyov* εἰ δὲ ὁ ἀντίδιχος 

τῇ ἀντιφάσει χρήσαιτο, ; ἡμεῖς τὸ κατὰ ϑέσιν ἁπαιτήσο- 20 
μεν λέγοντες" ὥς οὐχ ἀρχεῖ τὸ μὴ βλάπτειν μόνον, ἀλλ᾽ 
ὅτε xal συμφέρει δοικτέον" xol γὰρ ὃ Δημοσϑένης ἐν 
τῷ κατὰ “Αριστοχράτους αἰσϑόμενος τοὺς. ἀντιλέγοντας 
τὸ χατὰ ἀντίφαδιν εἰσάγοντας, ὅτι εἰ χαὶ μὴ εὔνους 
ἐστὶν. ὃ. Χαρίδημος τῇ πόλει. ἀλλ᾽ οὔτε γε δύσνους , 35 

ἐχ προοιμίων εὐθὺς ἀναιρεῖ τὸ τοιόνδε, xol. δείξειῳ ἐπ- 
ἀγγέλλεται καχονούστατον φάσχων, ?) , ἐγὼ δὲ ἄνπερ 

45 Ald, ἀνηλίσκεται. 46 Ald. προφεκινδυνεύετε, — 17 Ald. - 

(avrov. Dem. pro cor. p. 258. αὑτούς. 48 Ven. add. si 
τοῖς κινδύνοις ἑαυτοὺς διδόνᾳι. 19 Ald. βουλάμενοι. Par. et Dem. 

Bovisvouevos, 410 Ven. κοινὴ δὲ τῶν τελικῶν κεφαλαίων μεϑο- 
δός ἐστιν. 21 Ald. ἔχειμεν. 42 Phil L p. 42. — Verba 
οὐκ ἀδύνατον — χρόνου Bopatri sunt, — 23 φάσκων». Ven. om. 
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ἃ βούλομαί τε xa οἶδα πεπραγμένα ἐκείνῳ 34. δυνηϑῶ 
πρὸς ὑμὰς εἰπεῖν, οἴομαι δείξειν οὗ μόνον οὐχ εὐεργέτην, 
εἰλλὰ xal χαχονούστατον ἁπάντων ἀνθρώπων 15 xal πο- 

AU τοὐναντίον ἢ προσῆχεν ὑπειλημμένον ε“ ἔτι yt μὴν x&- 

δ χείνη τῶν τελικῶν χεφαλαίων ἡ μέϑοδος κοινὴ , TO ποτὲ 

μὸν καϑολικοὺς ἀφορισμοὺς προϑέντα περὶ τῶν προχεε- 

μένων, δοὕτως ἐπάγειν τὰς κατὰ μέρος ἀποδείξεις " ποτὲ 
δὲ ἐπὶ ταῖς μερικαῖς χατασχευαῖς ἐπάγειν τοὺς ἀφαρισ- 

μούς" καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων παρά τε Θουχυδίδῃ καὶ 
10 Δημοσϑένει τὰ παραδείγματα, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν O- 

λυνϑιακῶν προτάξας τὸν ἀφαρισμὸν ἐπάγει τὰς κατα- 

σχευάς. ,GÀÀ οἶμαι παρόμοιόν ἐστιν ὅπερ 35 xal περὲ 
τῆς τῶν χρημάτων χτήσεως. ἂν μὲν γὰρ, ὅσα ἄν τις Aa. 
Bn, καὶ σώσῃ; μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τὴν χάριν" ἂν δ᾽ 

45 ἀναλά σας λάϑῃ, συνανήλωσε a? καὶ τὰ μεμνῆσϑαι τῇ 

τύχῃ τὴν χάριν" καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως, οἱ μὴ 

χρησάμενοι τοῖς καιραῖς ὀρθῶς " οὐδ᾽ εἰ συνέβη τε χρη- 
στὸν 2 παρὰ τῶν ϑεῶν, μνημονεύουσι" πρὸς γὰρ τὸ τε- 

λευταῖον ἐχβὰν ἔχαστον τῶν προὐὔπαρξαντων χρίνεται" 
30 διὸ χαὶ σφόδρα δεῖ τῶν λοιπῶν ὑμᾶς, ὦ ̓ 41ϑηναῖοι"", 

φροντίσαι, ἵνα ταῖτα ἐπανορϑωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πε- 

πραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεϑα.“ παλὲν μετ᾽ ὀλίγον 
περὶ τῶν ϑεωριχῶν χῤημάτων τὰς μεριχὰς χατασχευὰς 
εἰπὼν ἐπάγει τὸν ἀφορισμόν" ,,ἔστι δὴ λοιπὸν, οἶμαι, 

gs πάντας εἰρφέρειν, ἂν πολλῶν δέῃ, πολλὰ, ἂν ὀλίγων, ὀλί- 
ya. πάντως δὲ δεῖ "5 γρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδέν 

— Dem, p. 623. 21 Ald. éxeiva. Ven. et Par. ἐκείνῳ. 25 ἁπάντων 

ἀνθρώπων Ald, Par. om., recepi ex Ven. et Dem. —1. 4. Ald. μὴ, 
ser. μήν. 26 ὅπερ Ald. Par. om., recepi ex Ven. et Dem. p. 12. 

27 Ven. συνανγάλωσεν. 28 Ven. Dem. ὀρϑῶς. Ald. Par. ὡραίως. 

29 Ven. παρὰ τῶν ϑεῶν χρηστόν. — 30 Ald, et Par, ἀνθρώπων. 

Ven. ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, quod cum per compendium scribatur ὦ, na- 

eci inde potuit lectio ἀγϑρώπων. 51 Ven. δεῖ δὲ χρημάτων 

A . 
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ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων.“ ἔτι γε μὴν καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ 
μᾶλλον καὶ ἥττον τόπος χοινός ἐστε τῶν τελιχῶν χε- 

gelato, | 

᾿ Μαρκελλίνου. «Αἱ αὐταὶ μέϑοδοι τῆς, τοῦ ἐνδό- 316 
ξου εἰσὶν ἐργασίας, αἵπερ καὶ ἐπὶ τοῦ συμφέῤοντος " τε- 5 
᾿τραχὴ γὰρ xol τοῦτο κατασχευάξομεν ; ὡς προείπομεν 32 
ἐχεῖ: τρύπῷ τῷ αὐτῷ χράτιστον μὲν οὖν καὶ τὸ δόξαν 
τινὰ χρηστὴν. ἀποδεικνύναι περιποιεῖν. τόδε τὸ πρᾶγμα 
πραχϑέν. εἰ δὲ μὴ TOUTO δυνάμεϑα, ἐπ᾽ ἐχεῖνο τρεπτέον, 

0t. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰσχύνην περιποιήσεις τῇ πόλει. δριμυτάτη 

γὰρ ἡ τοιαύτη μέϑοδος , ἢ καὶ Δημοσϑένης ἐχρήσατο" 

ἀναγνοὺς. γὰρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου. τὸ γραφὲν αὐτῷ 
κατὰ, τοὺς ἔμπροσϑεν voovovg περὶ στεφάνου ψήφισμα, 
ἐπειδὴ φανερῶς ovx εἶχεν ἀποδείξειν, ὅτι χαὶ δόξαν τινὰ 

τῇ πόλει περιπεκοίηκεν, ἐπὶ τὸ ἕτερον μετῆλθεν", Τίς 

ovv "3 ὑμῶν οἶδεν γέλωτα 7 "ἢ χλευασμὸν. διὰ 'τοῦτο συμ- 
βάντα τῇ πόλει“ οὐ. μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ ἐνδόξου ἢ ix τοῦ, 
ἐναντίου μέϑοδορ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ συμφέροντος" 
ἔϑηκχε γ᾽ ovv τὸ νόημα Θουχυδίδης ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς - 

Κερχυραίων. δημηγορίας. πρῶτον μὲν ὡς καὶ ξυμφέρει, 40 

εἰ δὲ μὴ, ovx ἔστιν. ἐπὶ ζημίᾳ 54. ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ τοι- 
οὗτον ἐν μὲν. ταῖς αἰτήσεαν xol ἀξιώσεσε καὶ τοῖς ὁμοί- 

oig &ya 55 τινὰ χώραν τὸ λέγειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ ζημίᾳ ai- 
τοῦμεν, ἐν δὲ συμβουλαῖς οὐχ ἰσχύει" αἰτεῖν μὲν γὰρ ἐν- 
δέχεται τοιαῦτα, οἷα μήτε βλάψει, μήτε ὠφελήσιμ τοὺς 25 
διδόντας, συμβουλεύειν δέ τισι ταῦτα πράττειν, ἀφ᾽ ὧν 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὠφεληϑήσονται , ἀπόψυχρον καὶ ἀνόητον " 

τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιόν τενερ᾿ μὲν ταὐτὸν. εἶναι τῷ πρέ- 

ποντί φασιν, τινὲς δὲ οὐχ ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ ἕτερον TL 

νομίζουσιν" ἔσται δὲ ἡ διαφορὰ αὕτη, ὅτι τὸ μὲν ἔνδοξον 80 

pm 
0 . 

omisso πάντως, ut Dem. p. 15. 53 Ald. προεΐπωμεν. 33 

. P 254. 84 Ald. ἐπιζημία. Par. ἐπὶ ζημίᾳ. 35 Ald. ἔχειν. 
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ἁπλῶς καὶ καϑ᾽ ἑαυτὸ ϑεωρεῖται, τὸ δὲ ̓ πρέπον πρός τε 
σχέσιν ἐμφαίνει" xal ἔστι πρέπον μὲν, ὅ τι ἄν τινι ἀρ- 
μόττη" ἔνδοξον δὲ, ὃ χρηστὴν ἁπλῶς δόξαν ἐμποιεῖ t^ xa- 

ϑόλου τῷ δράσαντι" οἷον πρέπει dO nvaloig τὸν περὶ τῆς 

δ ἐλευϑερίας αἱρεῖσϑαι κίνδυνον, ἔνδοξον δὲ τοῖς τυχοῦσι 

τὸ ὑπὲρ ἐλευϑερίας χινδυνεύειν. ἱστέον δὲ xaxeivo περὲ 
τοῦ ἐνδόξου, ὅτι τῆς ποιότητος μάλιστα τῆς τῶν ἀχου- 
όντων ἤρτηται, διὸ καὶ ποτὲ μὲν πλείστην, ποτὲ δὲ ἐλα- 
χίστην τῷ λέγοντι παρέξεται χορηγίαν" oU γὰρ ὁμοίως 

100 παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις καὶ ““αχεδαιμονίοις λέγων καὶ παρὰ 
Μεγαρεῦσι καὶ ΣΣιφνίοις τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ χρήσεται, 
ἀλλὰ παρὰ" μὲν ᾿Αϑηναίαις xci “Ἰαχεδαιμονίοις, ἅτε 
τῆς ποιότητος τῶν προσώπων στοχαζόμενος πλδίονα τὴν 
χορηγίαν ἕξει, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ὀλίγην" τὸ γὰρ 2 

45 φνίων ἦϑος xoi Μεγαρέων παρειλήφαμεν ix τῆς loro- 

ρίας εὐκλείας οὐδένα λόγον ποιούμενον, οὐ γὰρ προσίεται 
τὸν λόγον ὁ Μεγαρεύς" ὅταν δὲ τοῦ καλοῦ ἕνεκα συμβου- 
λεύοντες ?9 παραχαλῶμεν ἐπὶ τὸ πράττειν ἅπαν, ὃ ἡ βου- 
Àj ἀπαιτεῖ, ἀποδεικνύναι χρὴ, ὅτε xoà τῶν ἰδίων λυσιτε- 

20 λούντων αἱρετωτέρα ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τῶν χαλῶν δόξα, ὡς 
ἔχομεν ἐν δευτέρῳ ᾿Ολυνϑιαχῶν" ἀλλ᾽ ἵγα οἱ ἄλλοι τῶν 
δικαίων τύχωσι τὰ ὑμέτερα avtov ἀναλίσχετε"", χαὶ 
προκινδυνεύετε στρατευόμενοι.“ xoi πάλιν iv τῷ περὶ 
τοῦ στεφάνου 40v κχαὶ τοιαῦτα ἀμφότερα, «Αἰσχίνη, ovO", 

25 ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποίουν, οὔτε ἀχίνδυνα ἑώρων, ἀλλ᾽ οὐ 

διὰ ταῦτα πρόοιντο τοὺς χαταφεύχοντας ἐπ᾿ αὐτούς ^ 

ἔτι δὲ καὶ κατὰ βίαν τὸ ἐνδοξον εἰσήγαγεν ἐν τῷ αὐτῷ τό- 
πῳ" δὲ γὰρ *! ἦν ἅπασι πρόδηλα τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι, 
καὶ προήδεσαν ἅπαντες, xol σὺ προὔλεγες καὶ  διεμαρ- 

80 τύρου *? βοῶν xol χεχραγὼς, ὃς οὐδὲ ἐφ ϑέγξω, οὐδ᾽ οὕ- 
TOg ἀποστατέον ἣν τῇ πόλει τούτων.“ 

86 Ald. ἐνποιεῖ, — 37 ΑἸὰ. περί. 58 Ald. συμφουλεύοντες. Poſt ἅπαν 
inserui 0, quod abest ab Ald. $9 p. 25. supra p. 757. 1. 1. ἀνηλίοσκετο 

καὶ προεκίνδ, 40 p.258. 44 p.294. 42 Ald. διαμαρτύρου. 

-— 
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To δὲ ἐκβησόμενον κατὰ ὑπόϑεσιν λαμβάνεται ἐφ' ἑκάτερα τῶν 

ἀποβαινόντων " οἷον ἐών τὸ χρατήσωμεν, νἐών τε μὴ, λυσιτελεῖ τὸ 

βοηϑῆσαι" ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασθαι μόνον, ὡς ἐν Φιλιππικοῖς" 

οἷον οὔτοι * παντελῶς οὐδ᾽ εἰ μὴ ποιήσετε 2 , ὡς ἐγὼ κρίνω, εὖ- 

καταφρόνητον ἔσται. ἵν᾽ ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐπρεπεῖς 3 ἡμᾶς δ 

ἀπόσχήται, ἢ παριδὼν ταῦτα ἀφύλακτος ληφθῇ καὶ πάλιν, ὅτι 

χωρὶς ἡμῶν ἐάν rs ἡττηϑῶσιν oi δεόμενοι ἡμῶν σύμμαχοι, ἐάν τε 

κρατήσωσι, βλαβεροὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα, ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ Meyalonoluoy*. 

^ ὡΣυριανοῦ. ᾿Απορήσειεν " ἂν τις, τίνι διαφέρει τὸ 317 ' 
ἐχβησόμενον κεφάλαιον τῆς ἐν τῷ συμφέροντι ἐκβάσεως, 10 

᾿ ἂν ἢ φαμὲν, ὅτι συμμαχησάντων μὲν ἡμῶν τάδε ἀποβή- 
σεται, μὴ συμμαχησάντων δὲ τάδε" φαμὲν οὖν, ὅτι ἐν" 
μὲν τῇ τοῦ συμφέροντος ἐχβάσει τὰ προσεχῆ ἐξετάζομεν 

τέλη, ἐν δὲ τῷ ἐκβησομένῳ τῶν ἐκεῖ τελῶν ἐξετασϑέντων 
τὰ τέλη διασχοποῦμεν" τὴν δὲ διαφορὰν ταύτην ἔδειξεν 15 

ἡμῖν Δημοσϑένης ἐν ᾿Ολυνθιαχῶν ὁ πρώτῳ" τὸ μὲν συμ- 
φέρων ἐξετάζων ἔφη, ὅτι συμφέρει OhvvO toig. βοηϑῆσαι. 
εἶτα ἡ ἔχβασις" τοῦτο γὰρ ἡμῶν ποιησάντων ἐν Μακεδο- 
vig ἔσται ὃ πόλεμος" μὴ συμμαχησάντων δὲ τοῖς ᾽Ὄλυν- 
ϑίοις, ἐλθὼν εἰς τὴν Ἑλλάδα (Ῥίλιππος, πολεμήσει τὴν 20 
Artixiw xal ταῦτα μὲν ra? προσεχῆ τῆς ἐχβάσεως τέλη, 
τὰ δὲ τῶν τελῶν τέλη, ἅπερ εἰς τὸ; ἐκθησόμενον ἄγομεν ὃ, 
ἐχεῖνα, ὅτι ἐν ἹΜαχεδονίᾳ μὲν πολεμοῦντες πλεῖστα᾽ χερ- 

δανοῦμεν, ἐν δὲ τῇ rro) πολέμου 3 συσταντος τάδε καὶ « 

᾿ τάδε ἡμᾶς περιστήσεται τὰ δεινά 19" τὴν μὲν οὖν τοῦ συμ- 25. 
φέροντος ἔχβασιν ἐξετάζων τάδο φησίν 119, ἔτι τοίνυν, ὦ 

1 Ald. οὕτοι. Dem. Phil. I. p. 45. οὔτο. — 2 Ald. ποιήσε- 
ται. Par. ποιήσετε. Dem. ποιήσαιτ᾽ ἄν. 58 Ald. εὐπρεπεῖς. 

4 in praecedentibus ad sensum exprimitur locus p. 210. 5 

Ven. To δὲ ἐχβησόμενον κατὰ ὑπόϑεσιν λαμβάνεται" ἀπορήσειε δ᾽ 
ἄν fig. 6 Ven. ἐν πρώτῳ ᾿Ολυνϑιακῶν" τὸ μὲν γὰρ συμφέρον. !' 

7 Ven. τὰ om. 8 Ven. ἀνάγομεν. 9 Ven. τοῦ πολέμου. 
10 Ven. addit: ἄξιον δὲ καὶ án αὐτῆς ἑκάτερον γνῶναι τῆς λέξεως, 
11 ΟἹ. Í. p. 16. 
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᾿4ϑηναῖοι, μηδὲ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς λανθανέτω, ὅτι νῦν αἵρεσὶς 
τίς ἐστιν ὑμῖν, πότερον ὑμᾶς ἐχεῖ yor πολεμεῖν, ἢ παρ᾽ 
ὑμῖν ἐκεῖνον" ἐὰν μὲν γὰρ ἀντέχῃ τὰ τῶν ᾿Ολυνθίων, ὑ- 
μεῖς ἐκεῖ πολεμήσετε καὶ τὴν ἐχείνου καχῶς ποιήσετε" 12 

5 xoi ἑξῆς. τὰ δὲ ἀπὸ 3 τοὺ ἐκβησομένου πάλεν ἐξετάζων, 
τάδε φησίν" »ἀλλὰ μὴν ἡλίχα γέ ἐστι τὰ διάφορα ἐνθάδε 
ἢ ἐχεῖ πρλεμεῖν, οὐ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι" εἰ γὰρ ἡμᾶς 

δεήσειεν αὐτοὺς τριάχοντα ἡμέρας μόνας ἔξω γενέσϑαι 
καὶ ὅσα ἀνάγχη στρατοπέδῳ χρωμένους τῶν ἐκ τῆς χώρας 

10 λαμβάνειν 1* καὶ ἑξῆς xci προτρέψαι δὲ χαὶ ἀποτρέψαι 
ἱκανωτάτη ἐστὶν ἢ τοῦ ἐκβησομένου ἐξέτασις, διόπερ ἐπι- 
μελῶς αὑτῇ χρῆσϑάι 5 προσήκει" χρὴ δὲ καὶ τὰς γνώ- 

uas dy ταῖς συμβουλαῖς ἐξετάξειν, τὴν tt οἰχείαν, μεϑ' 

ἧς ἐπὶ τὸ συμβουλεύειν ἀπήντησε, χαὶ τὰς τῶν ἀντιλε- 

15 γόντων, μεϑ᾽ ἧς ἕκαστος ἐναγτιοῦσϑαι ἐπιχειρεῖς ἔτε δὲ 
———— 

- 12 Ven, addit; rj» ὑπάρχουσαν xal τὴν οἰκείαν ταύτην ἀδεῶς 

καρπούμενοι, (Cod. καρπώμενοι) ἐὰν δὲ ἐχεῖνα Φίλιππος λάβη, sis 

αὐτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίζειν ; Θηβαῖοι; μὴ λίαν πικρὸν εἰπεῖν ἢ, 
καὶ συνεισβάλλουσιν ἑτοίμως, ἀλλὰ Φωκεῖς; oi τὴν οἰκείαν οὐχ οἷοί 

τὸ ὄντες φυλάχτειν, ἄν μὴ βοηϑήσητε ὑμεῖς ἢ ἄλλος τι; Ακ4κὅ 

Ven. ἐκ. 4 Ald. λαμβάνεται, — Ven, et Par, λαμβάνειν. Ven. 

pergit: μηδενὸς ὄντος ἐν αὑτῇ, πολεμίου λέγω, πλεῖον ἂν οἶμαι ζη- 

μιωϑῆναι τοὺς γεωργοῦντας ἡμῶν ἢ ὅσα εἰς ἅπαντα τὸν πρὸ τοῦ 

χρόνον δεδαπάνησϑε" εἰ δὲ δὴ πόλεμός vig ἥξει, πόσα χρὴ »ομίσαι 

ζημιοιϑήσεσϑαι ; καὶ προσέϑ᾽ ἣ ὕβρις καὶ ἔτι τῶν πραγμάτων αἷ- 

σχύνης οὐδεμιᾶς ἐλάττων ζημίας τοῖς γε σώφροσι. Πάντᾳ δὴ ταῦ- 

τα δεῖ σινιδόντας ἅπαντα, βοηϑεῖν καὶ ἀπωϑεῖν ἐχεῖσε τὰν πόλε- 

μον" τοὺς μὲν oty εὐπόρους, ἵνα ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ἃ xpÀog ποι- 

οὔντες. ἔχουσα μικρὰ ἀναλίσκοντες τὰ λοιπὰ ἀδεῶς καρπῶνται (Cod. 

καρποῦνται)" τοὺς δὲ ἐν ἡλικίᾳ, ἵνα τὴν τοῦ πολέμου ἐμπειρίαν ἐν 

τῇ τοῦ Φιλίππου κτησάμενοι χώρᾳ φοβεροὶ φύλακες τῆς οἰχείας 

ἀκεραίου γένωνται" τοὺς δὲ λέγοντας, ἵνα αἱ τῶν πεπολιτευμέγων 

αὑταῖς εὐθῦναι ῥάδιοι γένωνταν' καὶ προτρέψαι δὲ --- — — 15 
Ven, κεχρῆσϑαι. 
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xol τὰς τῶν ἀχουόντων, óc ἃς ἐπὶ τὸ προϑεῖναι 36 χὴν 

βουλὴν ὥρμησαν" ἱκαναὶ yao αὗται καὶ συστῆσαι καὶ 

διαβαλεῖν τὰ πράγματα. διαφέρει δὲ συμβουλὴ προτρο- 
πῆς, ὅνπερ τρύπαν xol τοῦ ὅλου τὸ μέρος. ὅλον μὲν yep 
τι ἡ συμβουλὴ, μέρος δὲ ἡ πρατροπὴ, xoi τῷ τὸ 7 μὲν 5 u 

περιέχειν, τὰ δὲ περιέχεσθαι. ἔτε διαφέρει παραίνεσις 
συμβουλῆς τῷ τὴν μὲν συμβουλὴν περὶ ἑνὸς γίνεσθαι 19 
πράγματος, τὴν δὲ παραΐνεσιν περὶ πλειόνων" καὶ τῷ 
τὴν μὲν συμβαυλὴν πρὸς πρᾶξίν τινα τῶν ἔξωϑεν γίνε- 
σϑαι 19, οἷον πότερον ἄξιός dori τόδε τι πράττειν ἢ μὴ, 
τὴν δὲ παραίνεσιν πρὸς ἥϑους εὑρυᾶϑμίαν παραλαμβάᾶνε- 
σϑαι" καὶ τῷ τ μὲν παραίνεσιν πρὸς ἕνα γίνεσϑαι 3», | 
τὴν συμβουλὴν δὲ πρὸς πολλούς" καὶ "7 μὲ, συμβουλὴ 
ἀντιλογίαν ἐπιδέχεται, οἷον ὃ ὅτι ov?! χρὴ βοηϑεῖν ᾽θλυν- 

ϑίοις " ἡ δὲ παραίνεσις οὔ" οἷον χρὴ τὸ ϑεῖον σέβειν, 15 

γονεῖς τιμῶν ᾿ς 

μω 0 
J 

—-- 

΄ 

hi Σωπάτρου. Τὸ ἐκβησόμενον τούτῳ διαφέρει τοῦ 
ἐν τῷ συμφέροντι, ὅτι ἐχεῖ μὲν τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεϑα 
τοῦ πράγματος, ἐνταῦϑα δὲ τὸ αὐτὸ λαμβάνοντες ὁμο- 
λογούμενον xad" ὑπόϑεσιν τὴν ἀπόβασιν αὐτοῦ 'ἐξετά- 20 
ζομεν" ὡς ἐν ᾿Ολυγνϑιαχῶν πρώτῳ Δημοσϑένης κατασχευά- 
σας τὸ τῆς συμβουλῆς τέλος, ὅτε πεισϑέντες τοῖς λόγοις 
ἐρατήσομεν 33 τοῦ Μακεδόνος, xoi περιποιήσαμεν τῇ πό- 

, À« τὴν Ὄλυνθον, πάλιν ἕτερόν τε τοῦ τέλους ζητεῖ ἐκ- 
βησόμενον. ἔτι τοίνυμ μηδὲ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς λανϑανέτω xol 25 

t ἑξῆς" xaO. ὑπόϑεσιν δὲ,“ φησὶν, τὸ ἐχβησόμεγαν λαμ- 
βάνεται ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶν ἀποβαινόντων. "Ene: γὰρ ; 

16 Ald, προϑῆναις 47 Ald. τόν. 48 Ven. γίγνεσθαι. 
19 Ven. γίγνεσθαι, πρότερον ἄξιόν ἐστι, 20 Ven. γίγνεσθαι, 

τὴν δὲ συμβ. 21 ὅτι οὗ Ven, om. 22 Sequitur in Ven. 

caput περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας p. 130. Ald, — 23 Ald. xaracir- 
σομεν. . | 
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ἄδηλον τῆς συμβουλῆς τὰ πέρας, τούτου δὲ τὴν ἀπό α-- 

σιν ζητοῦμεν, ἀναγκαίως τοῦτο ἀναπλάττειν προσήχεε, ἕν᾽ 
"ὥσπερ ἐν ὀφϑαλμοῖς αὑτὸ τῶν ἀκουόντων ποιήσαντες, 
οὕτω τὴν λέξιν δυνηϑῶμεν περαίνειν ἐφ᾽ ἑχάτερα" οἷον 

ὅ ἐὰν μὲν ἐχεῖ πολεμήσωμεν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχϑρῶν, szoA- 

' λὰ ἡμῖν ἀγαθὰ συμβάνφει, ἐὰν δὲ ἐνταῦϑα, τόδε τι Ó&- 

γὸν μὲν χαὶ τόδε συμβαίνει" ὃν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ τῶν 

᾿Ὀλυνθιαχῶν ἀπὸ τοῦ ἑτέρον μώνον εἴληπται ἡ xcra- 

σχευὴ, ὅτι ὠφελήσει ἡμᾶς ἡ ἔξοδος" ὅτε διὰ τούτου τὴν 

40 χώραν ἀκέραιον ἕξομεν . ἀλλαχοῦ δὲ ἀμφοτέροις ἐχρήσα- 

το, ὅτι εἴτε χρατήσομεν, εἴτε μὴ, λυσιτελεῖ ?* τὸ βοηϑη- 

318 σαι" ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασθαι μόκον, ὡς καὶ ὁ τεχνο- 

γράφος φησίν" καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἢν" δὲ βλάψῃ, 

ἐφ᾽ ἑκατεραῳτὸ μὴ βοηϑῆσαι, καὶ ἑξῆς" καὶ "Δριστείδης 

45 ἐν "devxtQixoic **, καὶ Ἰημοσϑένης iy τῷ ὑπὲρ Μεγαλοπο- 

λιτῶν. καὶ παρὰ Θουκχυδίδῃ ἐν τῇ Περιχλέρυς δημηγορέᾳ, 
ἐν ἢ ? φησι" »τῆς δὲ ϑαλαάσσης καὶ πόλεως φύλακας "7 ἔχειν 

καὶ Πελοποννησίοις 28. ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισϑέντας 29 πολλῷ 

πλείασι μὴ διαμαχεσϑαι" γρατήσαντες γὰρ αὖϑις οὐχ 

40 ἐλάσσοσι39 μαχούμεϑα ῥᾷον" ἣν δὲ δφαλῶμεν, τὰ τῶν 

συμμάχων ὅϑεν ἰσχύομεν συναπόλλυται“. καὶ ταῦτα μὲν 
ἰδίᾳ περὶ τοῦ ἐκβησομένου, χοινὸν δὲ ϑεώρημα πᾶσι τοῖς 

᾿χεᾷ αλαίοις διαλεχτιχὸν προσϑεῖναι καλόν. Or ἂν μὲν 
᾿ γάρ τι κατασχευάζειν βουλώμεϑα, δεῖν προσόμοιον t μὲν 
gj 76 ἀποδειχνυμένῳ, ἔλαττον δέ τι εὑρόντας ixsivo?? χα- 
P τασχευάζειν | & yaQ ἂν εἴποι Tig περὶ TOU ἐλάττονος, ταῦ- 

τα xol χατὰ τοῦ μείζονος ἐνεχϑήσεται" χὰὶ τὸ ἔλατ- 
τον ἀναιρούμενον οὐκ ἀναιρεῖ τὸ μεῖζον, οἷον «Αϊνείαν 

—— 

24 Ald. λυσιτελ. 2425 Ald.s». 26 Or. Leuctrica quin- 

. ta inscribitur: ὑπὲρ rov μηδετέροις βοηϑεῖν. cfr. infra p. 766.1. 5, 

27 Thuc. I, 1435. φυλαχήν. 28 Ald. πελοπονησίοις. 39 Ald 

ὀργησϑέντας. δ80 Ald. ἐλάσσο συμμαχούμεϑαι δ4 Ald. ngo- 
σόμιον. — 52 Ald. ἐκεῖ. | 
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ἀποδειχνύντες ἀνδρεῖον χαὶ φοβερὸν τοῖς Ἕλλησιν, εἰ Gy- 

δρειότερον "Exropo τούτου ἀποφαίνοιμεν, πάντως τὰ τῷ M 
ἐλάετονι προσόντα πολλῷ δήπου xol τῷ ueilovu xol na- 

λιν εἰ ἀσϑενὴς "3 Mivelag ἀποδειγϑήσετας ov πάντως xoà 
3. ̂ “Ἔχτωρ πολλῷ * τούτου ἀμείνων ὁμολογηϑείς. ὃ Or ὧν δὲ δ 

ἀνασχευάξῃ, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ μείξονος τὸ παράδειγμα 
ϑέντες, τῇ τούτου ἀνατροπῇ συγκαταλύσομεν xai τὸ 

ἔλαττον" εἰ γὰρ Ἕχτωρ ἀμείνων Αἰνείου, οὗτος δὲ δειλὸς 
ἀπηλέγχϑη, σχολή γ᾽ ἂν περὶ «Αἰνείου μὴ οὕτως ἔχοιν ἀμ- 
φιβάλλειν."5 ὁ αὐτὸς xol ἐπὶ τῶν πρακτῶν λόγοφ" οἷον 10 

γαυμαχίας, πεζομαχίας, συστάδην μάχης, ἑκηβολίας, καὶ 
τῶν παραπλησίων" χρὴ τοίνυν ἐπὶ πάντων τῶν χεφαλαίων 
ὡς ἂν ἐγχωρῇ μεὲταχειρίξεσϑαι τοῦτο τὸ ϑεώρημα" ἐπὶ 
τούτοις ἡ χοινὴ ποιότης, τοῦτ᾽ ἔστιν "56 οἱ ἐπίλογοί εἰσιν, 

iy οἷς καὶ τὰς γνώμας ἐξετάζομεν τοῦ τε συμβυύλου καὶ 15 
τῶν ἀχουόντων καὶ ἔτι τοῦ ἀντιλέγοντος" διατί χαὶ τένος 

'ἕνεκα Καὶ τί βουλόμενος τὴν αἴσϑησιν προὔϑηκεν. καὶ 
περὶ μὲν πραγματιχῆς ταῦτα. ἱστέον δὲ, ὡς ἔστι πραγμα- 
vixr καὶ ἁπλῆ καὶ διπλῆ xoi ἁπλὴ μὲν, οἷον συμβουλεύει 
τις βοηϑεῖν ᾿σδλυνϑίοις, ἐν γὰρ πραγματικῇ, ὡς ἔφαμεν 30 
ἤδη, αἱ συμβουλαί..» διπλῆ δὲ, ὡς ἐπὶ τούτου, πολιορκου-  : 

μένων xci Πλαταιέων καὶ Μιτυλήνης ἀφεστηκυίας γράφει 
τις Πλαταιεῦσι βοηϑεῖν ἀμελήσαντας Μιτυλήνης, καὶ 
ἕτερος ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ ἑκατέρου τὸ οἰχεῖον ζη- 
τοῦντος συστῆσαι, διπλᾶ ἔσται τὰ κεφάλαια ἐφ᾽ ἑκατέρου 25 
μέρους ἐδεταζόμενα. τριπλῆ δὲ ὡς ἐπὶ τούτου". μετὰ τὰ 
ἐν “εύχτροις πρεσβεύονται “ακεδαιμόνιοε καὶ Θηβαῖον 
πρὸς ᾿ϑηναίους, ἀξιοῦντες ἑχάτεροι βοηϑείας τυχεῖν... 
Χαβρίας μὲν ovv ᾿4ϑηναίοις βοηϑοῖν συμβουλεύει, “4απε- 
"δαιμονίοις δὲ Κόνων, ᾿Ιφιχράτης οὐδετέροις. τρισπλᾶ 30 

γὰρ ἐνταῦϑα πάντα. ᾧ γὰρ ἕκαστος τῶν συμβούλων ovv- 

353 Ald. ἀσθενές. δ Ald. πολλούς. δ Ald. ἀμφιβά- 

Am». 86 Ald. τοῦτό ἐστιν. 
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ηγορεῖ, κατ᾽ ἀμφοτέρων 57 δημηγορεῖ, τὰ μὲν ἐχείνων 
ἀναιρῶν, τὸ δὲ οἰχεῖον συνιστας" παράδειγμα τοῦ μηδ- 

ἑτέροις βοηϑεῖν Ἡριστείδου 0 πέμπτος τῶν «ἀευχερικῶν. 
ἰστέον, ὡς ἐν τῷ πραγματιχῇ μόνῃ παρὰ τὰς προλαβού- 

b σας στάσεις Χαινότερόν Ἐι πεποίηκεν Ἑρμογένης" τὰ γὰρ 
κεράλαια αὐτῆς ψιλῶς ἀλαριϑμησάμενος, eit, τὴν περὶ 
τῶν εἰδῶν αὐτῆς ποιηδάμξνος διδασχαλίαν. οὐ μάτην, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ εἴδη καὶ ἑτέραις χοινωνεῖ στάσεσι, xa 

ἃς καὶ διαιρεῖται εἰκότως, μεσολαβεῖται ἡ τούτων διδα- 

40 σχαλία πρὸς τὸ εὐχρινὼς ὑποδειχγϑῆναι τὰ χεφαλαια" εἰ- 
δέναι χρὴ καὶ τοῦτο, ὡς ἐν παῦῃ στάσει κεφάλαιον χε- 

φαλαίῳ λύεται. οἷον ὡς ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας τοῖς ἀπὶ 
ἀρχῆς ἄχρι" τέλους, καὶ ὃ ὅρος TQ ἀνϑορισμῷ * ἐν μόνῃ 
δὲ πραγματικῇ τὸ αὐτὸ χειράλαιον ἑαυτῷ ἀνατρέπεται, 

35 οἷον τὸ δίχαιον χερράλιειον τῷ ἐναντίῳ "5 ἐσεὶν ἄδιχόν, 

καὶ τὸ συμφέρον τᾷ ἀσυμφόρῳ, καὶ ἑξῆς" οὐ yap ἐστε 
διελεῖν τὰ μὲν εἰς κατήγορον, τὰ δὲ εἰς ἀπολογούμενον, 
κοινὰ yag ἐστι τὰ χεφάλαια τῆς πραγματιχῆς. 

319 Περὶ neraánytog.* 

20. “Συριανοῦ. . Ἴδια xoi γνωστιχώτατα τῆς παρού- 

37 κατ᾽ ἀμφ. δημηγορεῖ kld. om. 58 Ald. τῷ ἐναντίον. 
4 Cap. περὶ μεταλήψεως in Ven. seqnitur post- caput περὶ 

συγγνώμης p. 292. Ald. Ἐπὶ autem in Ven. prorsus diversum 

ab Aldina. Τὴν δὲ μετάληψιν ὁ μὲν Eguoyiric τελευταίαν τάττει 

παύδῶν τῶν πυτάσεων λέγων αἰτίας τάςδε" νερώτην μὲν ὅτι ἔν τε ταῖς 

λογικαῖς καὶ ἐν ταῖς νομικαΐς ἐμπίπγει στάσεσιν" εἰκότως οὖν τήν te 

ἄγφαφον καὶ τὴν ἔγγραφον ποιότητα πρῶτον ἐξεταστέον, τουτέστιν V 
τάς τὸ λογιχὰς καὶ νομικὰς ἐν αἷς εὑρίσχεται, καὶ τελευταῖον ἐπά- 

γειν τὸν περὶ 15e, μεταλήψεως λόγον" δευτέραν δὲ τήνδε, ὅτι αἱ 

μὲν ἄλλαι στάσεις τὸ εἰ ἔστιν ἢ τὶ ἐστιν, ἢ ποῖόν τὶ ἐστιν, σημαΐ- 

γουσι, τὸ μὲν εἰ ἔστιν ὃ στοχασμὸς, τὸ δέ τὶ ἐστιν, ὅρος, τὸ δὲ ποῖόν 

τὸ ἐότιν, αἷ λοιπαὶ, 5j δὲ μετάληψις, τῷ πεπραγμένῳ φανεῤῷ ὄντι καὶ 

/ 
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one στάσεως ἕν μὲν τὸ τὰ εἴδῃ πρὸ τῶν χεφαλαίων δι» 

ὅ μολογουμένῳ συγχωροῦσα ἕν τι τῶν περιστατικῶν αἰτιᾶται μορέων»" 

οἱ δὲ μεταγενέστεροι σὺν φιλοσοφίᾳ τοὺς περὶ τῶν στάσεων Dues, 

ϑόντες λόγους ἐπὶ ταῖς ἀντιϑετικαῖς τάττουσι τὴν μετάληψιν, πρῶτον 

μὲν, διότι τῶν πέντε διχχιολογικῶν στάσεων uia αὕτη λυτικᾷ ἐστιν 

7 μετάληψις, εἰκότως οὖν τὴν ἐπ᾽ ἐκείναις δέχεται τάξιν, ὕπως ἂν 

γνῶμεν, ποίας ὑπάρχουσα φύσεως τηλικαύτην ἰσχὺν διὰ τῶν μεϑό- 

δων ἐπιδείκνυται, ὡς μόνη τὰς πέντε λύειν" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν πα- 

λαιῶν τεγνογράφων οἷ πλείονες ταύτην αὐτῇ τὴν τάξιν ἀποδεδώκασι" 
4 - »e * - 

«οἶτον δὲ πολλῷ ἂν ἄμεινον εἴη, xaÓ' ἑαυτὴν πρῶτον ἐξετάσαε τὴν 

οὐσίαν αὐτῆς, ἵνα μὴ ἐν ταῖς νομικαῖς περὶ ταὐτηὶ τι λέγειν ἐπι- 

χειροῦντερ τὰν τῶν προκειμένων διακόπεωμεν., διδασκαλίαν. Τινὲς 

em οὖν τῶν τεχνογράφων ὑπὸ τὴν ποιότηζα τὴν μετάληψιν ἀνάγαυ- 

᾿ τὲς δὲ οὔ. ἄμεινον δὲ τάττειν ὑπὸ τὴν ποιότητα, εἰ γὰρ καὶ 

τὸ εἰ ἔστιν ἔγνωσται ἐν αὐτῇ, καὶ τὸ τί ἐστιν, ἤδη δὲ καὶ τὸ ποῖϊὸν 

τὶ ἐστιν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀγελούσης τὸν τύραννον ἱερείας" ἀλλ᾽ οὖν διὰ 

τὸ ἐν τοιῷδε τόπῳ τὸ πρᾶγμα συμβῆναι ζητοῦμεν, πότερον ἔγγομον 

ἢ παράνομον τὸ πεπραγμένον. ἔτι δὲ ol. μὲν ᾧς μία» στάσιν παρα- | 

λαμβάνονσι τὴν μετάληψιν, τὸ μὲν αὐτῆς, ἄγραφον, τὸ δὲ ἔγγρα- 

φον λέγοντες, οἱ δὲ ἄμεινον φάσκοντες δύο τε αὐτὴν λέγουσι περιέ- 

Pid στάσεις, καὶ πλεῖστον ἀλλήλων διεστάναι ταὐτας᾽ πρῶτα» μὲν 

τῷ ὀνόματι, ἣ μὲν γὰρ ἄγφαφος μετάληψις καλεῖται ὁμωνύμως τῷ 

γένει" ἢ δὲ ἔγγραφος παραγραφὴ; ἔπειτα τοῖς ὅροις te καὶ τῇ δι- 

πιρέσει τῶν κεφαλαίων" ὧν δὲ διάφοροι οἱ ὅροι, τούτων ἐξ ἀνάγκης 

καὶ τὰ ὀριστὰ διάφορα" ἔπειτα Jj μὲν ἐκ τοῦ φεύγοντος γνωρίζεται, 

$ δὲ ἐκ τοῦ κατηγόρου" καὶ ἢ μὲν ἐκ τῶν λογικῶν ἐστιν, ἢ δὲ ἐκ 

τῶν νομικῶν" ἰδέαι δὲ ἀντιϑετικαὶ toig αὐτοὶς υχεδὸν διαιρούμεναι 

κεφαλαίοις, πλὴν ἑνὸς τοῦ ἑκάστης oixsipu* πασαὶΐ τε ἐκ τοῦ φεῦ- 

yovtag γνωριζόμενας διάφοροι παρὰ παρὰ πάντων ἐνομέσϑησαν εἶναι 

στάσεις, πύσῳ πλέον αὗται τοσοῦτον ἀλλήλων ὡς ἔφαμεν διαφέρου- 

σαι. Κοινωνοῦσι δὲ ἀλλήλαις τῷ τὸ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀνάγεσϑαι 
τὴν μειάληψιν, καὶ τῷ ἐκ τῶν περιστατιχῶν μορίωκ͵ ποιεῖοϑαι τὴν 
παραγραφὴν, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ ὃ διώκων κέχρηται τῷ περι- 

στατικῷ μορίῳ εἰς πᾶσαν γραφήν" ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ b φεύγων" 

πρῶτον δὲ ἡμῖν ὃ λόγος γιγνέσϑω. περὶ τῆς ἀγράφου μεταλήψεως 
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δάσκχειν, ἕτερον δὲ τὸ δύο ἔχειν ζητήματα τέλεια κατὰ 

| δια- 

ὧς ἅπλονστέρας τε καὶ ταῖς λογικαῖς, ἃς ἔτι μελετῶμεν, ᾧκειωμένης. 

ἹΜετάληψις τοίνυν ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, 

καϑ᾽ ἣν ὃ κατήγορος συγχωρῶν tQ πεπραγμένῳ ἕν τε τῶν περὶ τὸ 
πρᾶγμα “ππεριστατικῶν μεταλαμβάνει μορίων, διαφέρει δὲ τῶν ἄντι- 

ϑετικῶν ἢ μετάληψις, ὅτι ai μὲν ἐκ τῶν φευγόντων, ἣ δὲ ἐκ τοῦ 

κατηγόρου γνωρίζεται. xol oí μὲν τὰ πεπραγμένα ἀνεύϑυνα ἔχουσι, 
τῶν δὲ περὶ τὸ πεπραγμένον τι περιστατικῶν μορίων ἐν αὐτῇ μετα- 

λαμβάνεται, 5 δὲ μετάληψις εἰς εἴδη οὗ διαιρεῖται, οὐδεμίαν γὰρ 
εἰδοποιὸν διαφορὰν ὧν πολλάκις ἔφαμεν ἐπιδέχεται τὰ ὑπ᾽ αὖτὸὴ 

ἀναγόμενα κτήματα, ἀλλὰ πάντα τὰς αὐτὰς ἐπιδέχεται διαιρέσεες. 

Τρόποι δὲ εἰσι τῶν μεταληπτικῶν προβλημάτωγ πέντε, κατὰ τόπον, 

κατὰ πρόσωπον, κατὰ χρόνον, xat τρόπον, κατὰ αἰτίαν" κατὰ τό- 

"tov μὲν, οἷον ἱέρεια μυοῦσα τύραννον ἀπέκτεινεν ἐν ἱερῷ καὶ κρένε- 
ται ἀσεβείας" τῷ γὰρ πράγματι συγχωροῦντες ὡς καλῶς γεγονότε, 

φημὶ δὴ τῇ τυραννοκτονίᾳ, ἄτοπον αἰτιώμεϑα" κατὰ πρόσωπον δὲ, 
πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροί 2 κατεγνώσϑη ϑάνατος παρὰ τοῦ δήμου, 

ὃ πένης παρεδόϑη τῷ δημίῳ" πείσας ὃ πλούσιος ταλάγτῳ τὸν δή- 

piov, αὑτὸς λαβὼν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου. τὸ μὲν γὰρ πρᾶ- 
γμα κἀνταῦϑα δίκαιον, ἄναιρεϑήναι τὸν κατεγνωσμέλον, τὰ δὲ 
πρόσωπον οὖ δικαίως εἰργάσατο τὸν μὴ προσήκοντα φόνον. Κατὰ 
χρόνον δὲ, νόμος τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μεμοιχευμένην ἀναιρεῖσθαι σπα- 
ραχρήμα" καταλαβὼν τις μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ τὸν μὲν ἀπέχτεινεν" 

ὕστερον δὲ χρόνῳ τὴν γυναῖκα εὑρὼν ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μοιχοῦ 
κλαίουσαν ἀνεῖλε καὶ κρίνεται φόνου" οὐδὲν γὰρ ἔχοντες αἰτιᾶσϑαι 
ToU πράγματος τὸν χρόνον ἐπιμεμφόμεϑα" κατὰ τρόπον δὲ, νόμος 
τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖσθαι" ᾿καταλαβών τις ἐν τῇ οἰκίᾳ μοιχὸν ἀποκλεῖ- 
σας ἐνέπρησε τὴν οἰκίαν καὶ συγκατέφλεξε τὸν μοιχὸν καὶ κρίνεται 
φόνον" μόνος" γὰρ ὃ τρόπος ἐνταῦϑα τῆς ἀναιρέσεως ἀφορμὴν παρ- 
ἔχει τῆς κατηγορίας. Κατ᾽ αἰτίαν δὲ, νόμος τὸν μοιχὸν φονεύειν 

᾿ἢ χρήματα πράττεσϑαι, καταλαβών τις ἐπὶ τῇ γυναικὶ μοιχὸν ὗπο- 
σχομένου τοῦ μοιχοῦ τρία τάλαντα δώσειν ἀφῆκεν" ὕστερον παρ᾽ 
ἐχϑροῦ τοῦ μοιχοῦ λαβὼν ἐξ τάλαντα παρέδωκεν ἐκεῖνος τὸν μοιχὸν 
"αἱ κρίνεται φάγου αἰτίας. ἄξιον δὲ ζητῆσαι, τῆς κατὰ πρόσωπον 
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δεαφόρους τεμνόμενα στάσεις, ἐπειδὴ καὶ οἱ συνεζευγμέ- 
vot σχηματισμοὶ καὶ οἱ διπλοῖ ὅροι καὶ cl ἀντιλήψεις 
δύο ἔχουσι ζητήματα" ἀλλ᾽ οὐ χατὰ δύο στάσεις, ἀλλὰ 
κατὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν" εἰς δύο δὲ τὴν μετάληψιν 
διεῖλεν" ? ὅτε γὰρ ἑτέρα στάσις dol» ἡ παραγραφὴ τὴς 
μεταλήψεως, πρόδηλον ἐχ" τοῦ τὴν μετάληψιν ἕνα μό- 5 
γον ἐπιδέχεσθαι ἀγῶνα, τὴν δὲ παρᾳγραφὴν δύο, τόν τε 
τῆς εὐθυδικίας καὶ τὸν Óv ὃν ἡ παραγραφή" οἷον ἐγρά- 
ψατο Tíucoroc «Αἰσχίνην παραπρεσβείαρ" D δὲ ἑταίρη- 
σιν ἐγχαλῶν αὐτῷ παραγράφεται τὴν δίκην" ἐνταῦϑα 

ἀντιλήψεως καὶ τῆς κατὰ γόμον ἀντιλήψεως τὶς 5) διαφορά. ἐν ixa- 

τέρᾳ yàg οὐκ ἀδίκως ὃ πεφονευμένος ἀνῃρῆσθαι δοκεῖ" φαμὲν οὖν, 
ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἔνδοξόν πώς ἐστι τὸ πεπονϑὸς (in contextu 
“πεφονευμένον) πρόσωπον" τρισαφιστέως γὰρ υἱὸς ἀνῃρημένος" ἐν δὲ 
τῇ μεταλήψει κατεγνωσμένον ἐστὲ τὸ πεπονϑὺς πρόσωπον, καὶ dp 
μὲν τῇ κατὰ νόμον ἀντιλήψει αὑτὸ τὸ πρᾶγμα ὡς οὐδὲ ὄγτως εἶρ- 
)γασμένον καταιτιώμεϑα" οὗ γὰρ φόνῳ τὴν πορνείαν ζἰασϑαι δίκαιον, 

ἀλλ᾽ ὕβρει, πληγαῖς, ἀτιμίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις" ἐν δὲ τῇ κάτὰ 

πρόσωπον μεταλήψει τὸ τὸ πεπραγμένον συγχωροῦντες γεγενῇαϑαὶ 

καλῶς τὸ πεποιηκὸς πρόσωπον αἰτιώμεϑα, οὗ γὰρ τὸν ἐχϑρὸν ἀλ- 

λὰ τὸν δήμιον ἐχρὴν ἀποκτεῖναι τὸν πένητα. Ἔνιοι δέ φασι καὶ 

τόδε τὸ ζήτημα κατὰ πρόσωπον εἶναι μετάληψιν' ἀπεστάλη πρὸς 

Φίλιππον «Αἰσχίνης περὶ εἰρήνης πρεσβευτής" τελευτήσαντα καταλα- 

βὼν ἐκεῖνος ᾿Αλεξάνδρῳ συνέϑετο sto) τῆς εἰρήνης" ἐπανελϑὼν xol- 

γεται παραπρεσβείας" ἐπειδὴ δὲ πρόσωπον οὖκ ἔστι κατεγνωσμένον, 
μᾶλλον ἄν δρικὸν εἴη" διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις 9) μετάληψις τοῖς 
αὐτοῖς, οἵςπερ O ὅρος καὶ 5 ἀντίληψις x. v. À. p. 785. 1. 25. 
3 Quae deinceps sequuntur, Cod. Ven. proprio capite σπορὲ 

παραγραφῆς, capiti περὶ μεταλήψεως subjecto complectitur. In- 

cipit vero ita: Ἕπεται τῇ μεταλήψει ὃ περὶ τῆς παραγραφῆς λόγος 

εἰκότως, εἴγε ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἄμφω τελοῦσι, τὴ» μετώληψιν" ὅτι 

γὰρ ἑτέρα υτάσις ἐστὶν s. τ, À. 3 Ven. πρόδ, ἔκ τε τῶν ἤδη 

περὶ αὐτῆς εἰρημένων ἐν τῇ μεταλήψει, καὶ ἔτι ἐκ τοῦ τὴν μετάλ. 
x. T. À. 

Rhetor. IV. 49 
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γὰρ ^ ἕτερος μέν ἐστιν ἀγὼν 5 ὁ τῆς παραπρεσβείας, 
ἕτερος δὲ ὁ 5 τῆς ἑταιρήσεως, 7 στάσεως ὧν διὰ τὸ 

. ἀμάρτυρον 8 στοχαστιχῆς κατὰ παραγραφήν. ꝰ μετὰ δὲ 
rò ἡττηϑῆναι διὰ τῆς παραγραφῆς Τίμαρχον, ὃ τῆς 

. b παραπρεσβείας ἀγὼν εἰσάγεται στοχαστικῆς ὧν καὶ αὖ- 
τὸς στάσεως. ᾿Ὠνόμασται δὲ παραγραφὴ ἀπὸ τοῦ πα- 
ραγράφεσϑαι καὶ ἐκβάλλειν 19 τὸν ἀγῶνα τὸν περὶ τοῦ 
πράγματος τὸν φεύγοντα. τὸ 12 γάρ τοι παραγράφειν 
ἐναντίον ἐστὶ τῷ ἐγγράφειν. δἰ οὖν τὸ ἐγγράφειν εἰσά- 

t0 ya “ἐστὴν εἰς τὸν δῆμον xol καϑιστάνειν 13 ᾿ δημότην, 

᾿ εἰκότως τὸ παραγράφειν ἐκβάλλειν ἐστί. καὶ ἀπὸ τούτου 

καὶ 1] παραγραφὴ ἡ ἐκβάλλουσα 53 τὴν εὐθυδικίαν ἐλέχϑη. 
ὅρος δὲ τῆς παραγραφῆς οὗτος" στάσις πολιτικοῦ πρά- 
γματος τῶν ἐπὶ μέρους" καϑ' ἣν 0 φεύγων ἐνίσταται 

, 45 περὶ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίχην. Τῆς δὲ πα- 

ραγραφῆὴς 7 μὲν ἐστι τελεία, ἡ δὲ ἀτελής. καὶ τελεῖα 

μέν ἐότιν ἡ πάντη τὴν 154 εὐθυδιχίαν xoi τὸν ἀγῶνα 
παραχρουομένη- ἀτελὴς δὲ ἡ μέρος τι χαταιτιωμένῃ 
τῶν περιστατικῶν" οἷον γρόνον, “5 ἢ τόπον, ἢ πρόύσω- 

20 πον. 16 γίνεται δὲ ἡ παραγραφὴ χατὰ στοχασμὸν, κατὰ 

& γὰρ Ven. om. 5 Ven. δ ἀγὼν. 6 ὅ ex Ven. recepi: 

deest in Ald. et Par. 7 Vep. inserit: xai πρότερος μὲν εἰσά- 
γεται ὃ τῆς ἑταιρήσεως ἀγὼν. 8. Ald. ἀμάρτηρον. Post στάσεως 
ὃν διὰ τὸ ordo orátionis fragmento Lexici Graeci ἃ Fol. 56. ἃ. 
usque ad 67. b. interjecto in Codice Ven. interrumpitur, ne- 

que ut Morelli dicit Fol. 68. sed Fol. demum 87. continuatur. 

9 Ven, περιγραφὴν. 10 Ven. τῶν φεύγοντα τὸν περὶ τοῦ πρ. 

ἀγῶνα. 11 Ald. τῷ γάρ τοι παραγράφειν ἐναναντίον ἐστὲ τὸ 

ἔγγρ. 42 Ven. χκαϑιστάναι. 453 Ald. éxfdlovca, 44 Ven, 

τήν t. 45 Ven. χρόνος ἢ τόπος. 46 Sequitur in Ven. διὰ 

δὲ τὰς τοιαύτας παραγραφὰς ἔδοξέ τισιν ἣ αὐτὴ εἶναι τῇ μεταλήφω 
ἢ παραγραφὴ, ὧς παραπλησίως ἐκείνῃ ἐκ τῶν περιστατίκῶν κινουμέ- 
γ»γὴ τόπων" τὸ δὲ οὔκ ἀξιόχρεών ἐστι πρὸς T^» (Cod. τὸ) κοινωνίαν, 

πολλὰ γὰρ ἕτερα, ὡς ἔφαμεν, ἐστὶ τὰ χωρίζοντα αὐτὰς ἀπ᾽ ἀλλήλων. 

ες *. ! 
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ὅρον, κατὰ πραγματιχὴν, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, xa- 
τὰ ἀντινομίαν, xol πάντως τοῖς κεφαλαίοις τῆς ἐμπι- 

πτούσης διαιρεϑήσεξαι στάσεως. καὶ ἔστι χατὰ Σ7 στο- 

χασμὸν μὲν, ὡς ὁ 18 ἐπὶ Τιμάρχῳ ἀγών" οἷον νόμος 
τὸν ἡταιρηχότα μὴ λέγειν" ἐγράψατο Τίμαρχος «ἰσχί- ὃ 

|y" παραπρεσβείας. ὃ δὲ τὴν ἑταίρησιν αὑτῷ 79 ἐγχα- 

λῶν παραγράφεται. χκτὰ ὅρον δὲ, οἷον δὶς περὶ τῶν 
αὐτῶν μὴ εἶναι δίκας" 39 ἱέρεια προαγωγείας ἁλοῦσα 
ἐκρίϑη καὶ ἠφείϑη" καὶ πάλιν φεύγει ἀσεβείας, ἡ δὲ 
παραγράφεται. ἐνταῦϑα γὰρ εἰ ἡ προαγωγεία τῇ ἀσε- 10 
βείᾳ ταὐτόν ἔστε ξητεῖται" ?* xarà δὲ ῥητὸν xoà διά- 

γοιαν" οἷον 33 δὶς περὶ τῶν αὑτῶν δίχας 35 μὴ εἶναι. 
φόνου χρινόμενός τὶς ἀπέφυγεν. ὕστερον χρωμένῳ 24 E 

ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς, ἀνδροφόνοις οὐ χρῶ, 'χαὶ πάλιν φεύγει 
φόνου. ὃ δὲ παραγράφεται" κατὰ δὲ ἀντινομίαν. οἷον ?5 15 

47 κατὰ Ven, om, 418 à Ald. et Ven. om., est in Par, 
49 αὐτῷ Ven. om. 2420 Ven. δίκη. — 21 Ven. addit: Κατὰ 
δὲ πραγματικὴν, ὡς τόδε" νόμος τὸν ἀντιλέγοντα νόμῳ τινὶ εἴσω 

᾿πριάκογτα ἡμερῶν ἀντιλέγειν" πέγης καὶ πλούσιος ἐχϑροῖ" ἐπέμφϑη 

πρεσβευτὴς ὃ πλούσιος παρὰ τὴν ἀποδημίαν τοῦ πένητος" τέϑεικε 

γόμον, τὸν. ὑπὸ (Cod. ὑπὲρ) πέντε τάλαντα κεκτημένον μὴ πολι» 
τεύεσϑαι" ἐπανελθὼν ὁ πένης μετὰ δύο μῆνας ἀντιλέγειν βούλεται, 
o. δὲ παφαγράφεται. Par, ad marg. Ζήτεε τὸ κατὰ πραγματικὴν 
παράδειγμα ἐν τῷ περὶ. βιϑόδου τῶν στάσεων, οἶμαι δὲ, ὅτι αὕτη" 

πλούσιος καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ. πολιτικά * πρεσβεύοντος τοῦ πένητος ὶ 

ἔγραψεν ὃ πλούσιος τὸν εἴσω πέντ ταλάντων κεχτημένον οὐσίαν μὴ 

πολιτεύεσθαι" νόμου ὄντος, μέχρε ἐνιαυτοῦ ἄκυρα εἶναι τὰ ψηφίσμα- 
τα,, ἐμβραδύναγτος τοῦ πόνητος τῇ πρεσβείᾳ ᾿κεκύρωται ὃ νόμος" 
μετὰ ταῦτα ἐπανελθὼν κρίνει τὸν πλούσιον παρανόμων καὶ παρα-. 
γράφεται 6 πλούσιος τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου προβαλλόμενος προϑεσμί- 
αν, καὶ ὡς ἐκπέπτωχο ταύτης, καὶ λείπει ἢ εὐθυδικία κατὰ πρα- 
γματικὴν, οἷον εἰ δίκαιος, εἰ συμφέρων ὃ νόμος.΄ 22 oiov Ven. 
om. 235 Ven. μὴ * δίνην 34 Ven." χρωμένοις αὐτοῖς. 
35 οἷον Ven. om, | EL 

. 49.. j je ." 

ἃ 

/ 
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vóuog τὸν στρατηγὸν μὴ ἔχειν Óixag* ?9 xol νόμος τὸν 
ἔμπορον εἴσω "τριάκοντα ἡμερῶν διχάζεσϑαι, ἔμπορος 
ἔχων. πρὸς στρατηγὸν πρᾶγμα 37 βούλεται δικάξεσϑαι, 

ὁ δὲ παραγράφεται. ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, 7 δ᾽ ἂν ovrent- 

5 πλέχηται στάσει 7 παραγραφὴ ᾽ ταύτης χαὶ τὰ '"xega- 

λαια λήψεται" 38 ἵνα δέ. τε σαφέστερον περὶ τελείας καὶ 
ἀτελοῦς ?? διεξέλθωμεν παραγραφῆς, ἰστέον, ὅτε τέλειαι 

μέν εἰσι παραγραφαὶ αἱ 55 ἐπὶ κχεχριμένοις ἤδη τοῖς 
ἐγκλήμασι γενόμεναι, 55 xol πάντη τὴν εὐϑυδικίαν ix- 

10 βάλλουσαι, ὡς 1 περὶ τοῦ ἀνδροφόνου τοῦ δὲέύτερον 

κρινομένου καὶ τῆς ἱερείας" ἐν τούτοις 52 γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα 0. φεύγων ἀπολογεῖται" 
περὶ δὲ τοῦ μὴ ἐξεῖναι χρίσεν αὑτὸν ὑπέχειν δεύτερον 
περὶ τῶν αὑτῶν τὴν πᾶσαν ποιεῖται διχαιολογίαν" ἅτε» 

45 λεῖς δὲ εἰσιν, Ot ἂν τοῦ ῥητοῦ βοηϑοῦντος τοῖς φεῦ» 
γουσι, xaÓ" 535 ἕν τι τῶν περιστατιχῶν μορίων ἡ πα- 
ραγραφὴ γίνηται" ἢ τὸ πρόσωπον 54 ἡμῶν παραγρα- 
φομένων, ὡς ἐπὶ Τιμάρχου, ἢ χρόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ πένη- 

τος τοῦ μετὰ τὰς τριάχοντα ἡμέραλ ἀντιλέγειν βουλο- 
40 μόνου" ἢ «τόδε τὸ δικαστήριον, ἢ τι ἄλλο τῶν περιστα- 

τιχῶν. ἀτελεῖς δὲ "αὐτάς φαμεν, τῷ μὴ τέλειον ἐχβάλλειν 
820 τὴν εὐθυδικίαν, ὥσπερ αἱ τέλειαν, αλλ᾽ ἀγωνιζομένης 

τῆς ἐπὶ τῷ ἀγῶνι χρίσεως δι ἕν τι τῶν εἰρημένων πα- 
ραγράφεσθαι" ὁ γὰρ Αἰσχίνης διὰ 35 τὴν τοῦ προσώπου 

25 Ποιότητα τὸν τῆς παραπρεσβείας ἀγώνα παραγραψάμε- 
yog, ἀγωνισάμενος πρὸς Τίμαρχον καὶ νικήσας οὐδὲν 

26 Ven, δίκην. ^ 37 Ven. πράγματα. ^ 1. 5. Ald. σύυνεπι- 

πλέχεται, et 1, 17. γίνεται, scripsi — sre. 28 Ven. edd. Kai 
ποτὲ μὲν ὁ τῆς εὐθυδικέας ἀγὼν εἰσάχεται, καὶ ἰδίᾳ μετὰ τοῦτον ὁ 

τῆς παραγραφῆς" ποτὲ δὲ ἅμα συνειαάγονται οἱ ἀγῶνες, ὅ τε τῆς 

παραγραφῆς καὶ ὃ τῆς εὐϑδυδικία. 89 Vem, παραγραφῆς διεξῶ- 
oae. δ0 αἱ Ven. om. 41. Ven, γιγνόμεναι. 52 Ald. 
Tovro. Ven. et Par, τούτοι. — 55 xaó' Ven.om. δὲ Ven. 

ἢ πρόσωπον ἡμᾶς παραγραφόμενον. δ Ven. ὁ διὰ, 
- 

MM———————d1nsmcnccc —— 
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- ἧττον ὑπὸ 4nuuocÓGvovo ἐγράφη παραπρεσβείας, καὶ 

τὴν ἐπὶ ταύτῃ δίχην εἰσῆλθεν" εἰκότῳς οὖν ἀτελεῖς 59 
χαλοῦνται, ὡς πάντη τὴν tvÜvOuxiav ἐχβάλλειν οὐ δυ- 
γάμεναι". ἀλλὰ x&v ὁ δεῖνα μὴ ἐπεξέλϑῃ τῇ γραφῇ, ἢ 

, χρόνου, "7 ἢ τόπον παραχρῆμα τῷ φεύγοντι βοηϑοῦν- 5 
vog, διαδέξεται" πάντως avsüv ὃ τῆς εὐθϑυδιχίας ἀγών" 

xoà γραφήν τὸ ἄλδος ἐπὶ τοῖς "5 ἐγχλήμασιν anoóO19s- 
ται 49 xar! αὐτοῦ καὶ δικαστήριον ἕτερον εὑρεϑήσεται 9 
παρ᾽ ᾧ κυρίως τὰς περὶ τῶν ἐγκαλουμένων 41 χρίσεις 
ὑπομενεῖ" 43 ὡς εἴτις παρὰ τοῖς ϑεσμοϑέταις ᾿4ϑήνησιν 10 

ὑπὲρ. ἱερὼν εὐθυνόμενος, παραγράψοιτο τὴν δίκην λέ- 
γων παρὰ τῷ βασιλεῖ μᾶλλαν δίκαιος εἶναι κρίνεσθαι 
περὶ τῶν τοιαύτων. *À C 

36 Ven. ἀτελεῖς. o$ τοιαῦται καλοῦνται παραγραφαδ. — $7 Von, 
ἢ χρόνος ἢ τόπος π. τ. φεύγ. fjo9ísg. 58 Ven. διαλέξεται. 

39 Ald. ἐπὶ τὴν αὐτὴν. 40 Ven. ἀποδοθήσεται. Ald, et Par, 

ἀποϑήσεται. Sq. κατ᾽ αὐτοῦ καὶ δικ. Fr. εὑρεϑήσεταε Ven. om. 
41 Ven. τοῦ ἐγχαλονμένου. 42 Ven. ὑπομένει. 4δ Ven. ad- 

dit: Mi λανθανέτω δὲ ἡμᾶς, ὡς ἔνιοί φασιν lia κεφάλαια τὸν 
παραγραφὴν ἔχειν τό τε κατὰ ἐπαγγελίαν καὶ τὰ κατὰ ἔχβασιν, καὶ 
τὸ ἐκ παραδειγμάτων" ταῦτα δὲ ὡς πολλάκις εἴρηται κοινὰ πάντως 

ἐστὶ ζητήματος, ὥστε ἴδια μὲν οὐκ ἔχει τοῖςδε. τῆς συμπλεκομένης 

στάσεως δὲ ἄνω ἔφαμεν διαιρεϑήσεσϑαι κεφαλαίοις" ἔτι δὲ καὶ 

ròde τὸ ζήτημα παραγραφὴ κατὰ στοχασμόν" γόμος ἐπὶ ἀδίκῳ κρί- 

os, ἐπικαλεῖσϑαι τοὺς δημάρχους " καὶ νόμος τὸν ὁμολογήσαντα κα- 

xovoyow εἴσω τριάχοντα ἡμερῶν δεδέσϑαι παρὰ τοῖς ἄρχουσιν, εἶτα 

ἀπηάγεσθωι" ἤρα τις κόρης, προσῆλθεν τῷ πατρὶ αὐτῆς, ὃ δὲ οὐκ 

ἔδωχε, καὶ δεύτερον προσῆλϑεν, ὃ δὲ οὐδ᾽ οὕτως δέδωκεν" εὕρηται 

f) παῖ; πεφονευμένη. καὶ προσεστὼς ὃ παῖς ἐπερωτώμενος οὐκ ἔφη- 

σεν ἀνῃρηκέναι τὴν παῖδα" ἐδέδετο κατὰ τὸν νόμον" ἱερόσυλοι με- 

ταξὺ ἑάλωσαν" βασανιζόμενοι ἄλλα ts ἐξεῖπον καὶ ὅτι αὐτοὶ εἴησαν 

οἱ πεφονευκότες τὴν κόρην᾽ παρελϑούοης τῆς προϑεσμίας ἀπάγειν 

οἱ ἄρχοντες τὸν παῖδα βούλονται, οἱ δὲ οἰκεῖοι αὐτοῦ ἐπικαλοῦνται 

τοὺς, δημάρχους, οὗ δὲ παραγράφονται. 

- 
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Σωπάτρου. Ἔν τὴ j μεϑόδῳ τελευταίαν ἔταξεν 

ἝἙἭ,ρμογένης τὴν —— , ὡς πάσας περιέχουσαν, ἅτε 
ἐμπιπτουσὼν τῶν ἄλλων στάσεων ἐν αὐτῇ οὐδέποτε γὰρ 

παραγραφῆ μόνη μελετᾶται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἔγγραφον ζή- 

δ τήμα xata μίαν τῶν γομιχῶν, ὡς αὐτίχα δῆλον ἔσται. 

τὸ δὲ ἄγραφον, xad ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν" πα- 

σαις γὰρ ὥσπερ ἀντιτάσχεε ἡ μετάληψις ταῖς τε λογι- 

καῖς xol νομικαῖς, ἐνταῦϑα δὲ μεταξὺ τῶν τε λογικῶν 

xol τῶν νομικῶν, ἐπειδὴ ἀμφοτέρων μετέχει." τῶν μὲν 
40 νομικῶν κατὰ τὴν παραγραφὴν, τῶν δὲ λογικῶν xata 

τὴν εὐθυδικίαν. εἰσὶ δὲ οἱ τὴν μετάληψιν πρώτην τατ- 
τουσι διὰ τὴν αὑτῆς φύσιν. & γὰρ τὸ εἰ ἔστε πρῶτόν 
ἐστι, φασὶν, 44 αὕτη δὲ περὶ τοῦ εἰ ὅλως δεῖ εἰσελϑεῖν 
τὸν ἀγῶνα τὴν ζήτησιν ἔχει, ἀναγκαίως πρώτη ὀφείλει 

15 αὕτη τάττεσϑαι, ὡς αὐτὸ τοῦτο ζητοῦσα. 

Ἢ μετάληψις πάλιν $j μὲν ἔγγραφός ἐστιν, 3j δὲ ἄγραφος. 

“ΣΣυριανοῦ. llog τῆς πραγματικῆς διαιρουμένης, 

uc τῷ ἐγγράφῳ φημὶ καὶ ἀγράφῳ, oU γέγονε διάφορος 
κλῆσις. πραγματικὴ γὰρ ἑκατέρῳ εἴδει τὸ ὄνομα" ἐπὶ δὲ 

40 μεταλήψεως τῇ διαφορᾷ προσηγορία * κεῖται" ἡ μὲν 
γὰρ ἔγγραφος παραγραφὴ καλεῖται, ἡ δὲ ἄγραφος με- 
τάληψις. φαιιὲν οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματιχῇ οὐδὲν 

᾿ χαινότερον γίνεται, πλὴν ὅτι τὸ »ομικὸν προσέρχεται Χε- 

φάλαιον, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει τὰ πράγματα μεταπίπτει. 

458 xai λοιπὸν τῇ τῶν πραγμάτων μεταπτώσει καὶ ἡ προση- 
γορία ἀλλοιοῦται. ἡ μὲν οὖν ἔγγραφος ἔδεον ὄνομα ἐσχε 

παραγραφῆς διὰ τὸ ἰσχυρὸν αὐτῆς" ἔστι γὰρ νόμου ἀνᾶἄ- 

γνωσις ἐκβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν" μὴ ταραττέτω δὲ σε 

τὰ τοιαῦτα ὀνόματα. ἔστε γὰρ εὐϑθϑυδικία μὲν ἡ τοῦ 

44 Ald. et Par. φησὶν) scripsi φασὶν. £ Ald, προση- 

γορίᾳ. — 
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πράγματος αὑτοῦ ἐξέτασις, περὶ οὗ ἡ κατηγορία, εἴτε 
φόνος ῇ τὸ κατηγορούμενον, εἴτε ἑεροσυλία, εἴτε μοι- 
χεία, εἴτε ἄλλο τι: παραγραφὴ δὲ ῆ ταύτης ἐκβολὴ, ὃ ὅτ᾽ 
ἂν μηδὲ εἰσαγώγιμον εἶγαι τὸν ἀγῶνα τῷ κατηγόρῳ λέ- 
ym] ὃ φεύγων" xol εὐϑθυδικίας μὲν πέρας τὸ ἁλῶναι τὸν 5 
φεύγοντα, παραγραφῆς δὲ τὸ εἰσελϑεῖν τὴν δίκην ἢ 

un ἐν μὲν οὖν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἁπάσαις τὴν χρί- 

σιν Q φεύγων κᾳταδεχόμενος ἀπολύσασϑαι τὴν xatijyo- 

οἰαν διὰ τῆς ἀπολογίας ἐπείγεται, ἐν δὲ τῇ παραγρα- 
φῇ τὸ πρότερον ἱσταται,, τὸ μὴ δεῖν εἰσελϑεῖν τὴν xgi- 10 

ouv. ἡ μὲν οὖν ἔγγραφος τοιαύτῃ, ἡ. δὲ ἄγραφος ὁμω- 

γύμοως ? τῷ yÉv& καλεῖται μετάληψις, ἥ τις τὸ μὲν 

πρᾶγμα συγχωρεῖ, μέμφεται δὲ ἕν τι τῶν περὶ τὸ πρᾶ- 

γμα, χρόνον τυχὸν ἢ πρόσωπον, 5 τι τῶν ἄλλων. ἀλλ᾽ 

δὲ τοῦτό ἐστι , καὶ ἢ μὲν ἔγγραφος παντελῶς ἐχβάλλει 15 
'τὸν ἀγῶνᾳ, ἡ δὲ ἄγραφος συγχωρδϊ, καὶ ἔστιν 7 μὲν 

ἔγγραφος ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, ἡ δὲ ἄγραφος ἀπὸ τοῦ 

κατηγόρου. γνωρίξεται" ταῦτα δὲ πλεῖστον ἀλλήλων διέ- 

στηχὲ, κατὰ τι χοινὸν ἄμφω μετάληψις Poison. φαμὲν 

οὖν ὡς εἰ xol πλεῖστον ἀλλήλων 3 κεχώρισται τὰ εἴδη, 20 
ἀλλ᾽ οὖν χαὶ κοινωνεῖ, αὐτίχα τοίνυν ὁ φάσχῳν δὶς πε- 

οὶ τῶν αὐτῶν μὴ εἶναι δίκας καὶ τοῦτα ἰσχυριζόμενος 
ἑνὶ τῶν περιστατικὼν ἰσχυρίξεται, χρόνῳ γὰρ᾽ εἰ δὲ τοῦ- 

το, εἰχότως καὶ ἡ παραγραφὴ μετάληψις λέγεται, ὡς 
᾿μεταλαμβανουσά τι τῶν περιστατικὼν. 2ὅ 

ri 

Zunargov. Εἰ ἐν τῇ μεταλήψει ἀεὶ ἀπὸ ῥητοῦ 
ἢ ζήτῃσις, τίνος χάριν τὴν μὲν ἔγγραφον, τὴν δὲ ἄγρα- 
gov ἐκάλεσεν ; 7| τοίνυν διαφαρὸὰ αὕτη ἐστὶν, ὅτι ἐν μὲν 
τῇ ἀγράφῳ ἀποστάντες τοῦ ῥητοῦ, OU γὰρ ἰσχύομεν αὖ- 
τῷ χρῆσϑαι, περὶ τοῦ πράγματος ποιούμεϑα τὴν πᾶσαν 30 
ζήτησιν, ἔν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἄνω καὶ κάτω περὶ αὑτὸ * 

3 Ald. ὁμονύμως. δ Ald. ἀλλείλων. 4 Ald. αὐτῷ. 
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στρεφόμεϑα τὸ δητὸν, καὶ ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ συγχωρου- 
* μένου τοῦ ῥητοῦ συνίσταται ἡ ήτησις, ἕν τι τῶν περι- 

στατιχῶν μεταλαμβάνοντος τοῦ διώκοντος, ἐν δὲ τῇ ἐγ- 

γράφῳ τῷ ῥητῷ ἐξ ἀνάχκης ἀμφότεροι χρήσονται, καὶ 
δ περὶ αὐτὸ ἔσται ἡ ἀντιλογία" εἰ γὰρ μὴ συγχωρηϑ εἰὴ 
παρὰ τοῦ ἑτέρου, πᾶσα ζήτησις ἀναιρεϑήσεται.- 

Μαρκελλίνου. Προειπὼν περὶ πραγματιχῆς, ὅτι 
διττή ἐστι, χατὰ ἀκολονθϑίαν ἐπήγαγεν. ἡ μετάληψις πά- 
λιν, ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἄγραφος" τὰ πάλιν εὐλόγως 

40 πρασϑεὶς πρὸς τὼ προειρημένας 

Kol $ μὲν ἔγγραφος τελεία τὲ ἐστε παραγραφὴ, καὶ τὸ πρότερον Ds- 
τῆμα περὶ μέαν εὑρίσχεται τῶν νομικῶν στάσεων, περὶ ὧν αὐτίκα λέ- 

ξομεν, ὡς εἴρηται, 

“Συριανοῦ. Ζητοῦσι, σῶς δύναται 7 μετάληψις 
45 παραγραφὴ λέγεσθαι" ὃτι γὰρ παραγραφὴ καὶ αὕτη xé- 

χληται, δῆλον ἀφ᾽ ὧν Ἑρμογένης φησίν. xoi ἡ μὲν &y- 

γραφος τελεία τέ ἐστι παραγραφὴ" ὡς xal τῆς μεταλή- 
ψεως παραγραφῆς μὲν xo αἰτῆς λεγομένης, ἀτελοῦς δέ. 

ἐροῦμεν, ὡς εἰχότως καὶ ταύτην παραγραφὴν ὁ τεχνογρά- 
30 φος χαλεῖ, ἀτελῆ μέντοι, ἐπειδὴ ἄρχεται μὲν xol αἵτη 

ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ, οὐκ «ἀγωνίζεται δὲ περὶ αὐτό" οὐδὲ γὰρ. 
ἰσχύει. ἔνϑεν ἀφίσταται μὲν τοῦ ῥητοῦ" παρὰ δὲ τὴν 
περίστασιν ποιεῖται τὴν ζήτησιν. Διατί δὲ ἐν πάσῃ στά- 
σει πρῶτον τὰ χεφάλαια τάξας καὶ διελὼν καὶ διδάξας 

35 οὕτω τὰ εἴδη μεμήνυχεν, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει τὰ εἴδη 
πρῶτον εἴρηχε καὶ οὕτω τὰ κεφάλαια; ὅτι ἐπὶ. μὲν τῶν 

“ἄλλων στάσεων προδιδάσχεται τὰ κεφάλαια τῶν εἰδῶὼγ" 

πάντα γὰρ ἐν ἐχείναις τὰ εἴδη ἑχάστης τοῖς αὐτοῖς τέμνε- 
ται κεφαλαίοις, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει ἕτερᾳ ἔχει p τε 

30 ὁμώνυμος τῷ γένει μετάληψις xol 5 παραγραφή. διὸ 
ἀναγκαῖον ἣν πρῶτον τὰ εἴδη; eiO οὕτω τὰ χεφαλαια 
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διδάξαι" πρῶτον δὲ τὰν περὶ τῆς παραγραφῆς. ποιδῖται 

λόγον. καίτοιγε ἐχρὴν τὸ ὁμώνυμον τῷ γένει πρῶτον Ói-^ 
dabo" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ μὲν παραγ βαφὴ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ xod 
τὸς ἔχει χαὶ ἕξ περὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν σπαυδὴν, ὅπερ ἄτε- 

χνὸς πίστις, ἡ δὲ μετάληψις οὐχ ἀπὸ ῥητοῦ ἀλλ᾽ ἀπό τι- 5 
yog τῆς περὶ τὸ ῥητὸν περιστάσεως, 0 τῆς ivréyvov mí- 

στεως, εἰκότως καὶ ἡ παραγραφὴ τῆς ̓ μεταλήψεως προτδ- 
τίμηται ὃς . 

Σωπάτρου. ἘΤελείαν παρἀγραφὴν τὴν ἔγγραφον 
ἔχάλεσεν ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ κεφάλαιον τοῦ ἐν στο- 
χασμῷ παραγραφικοῦ" εἰ βούλει δὲ καὶ πρὸς τὴν μετάλη- * 
ψιν" ὡς γὰρ ἤδη εἴρηται αὕτη οὗ τελεία ἐστὶ πα- 
ραγραφή . ἀλλ᾽ ἄρχεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, οὐχ ἀγωνίξεται͵ 
δὲ περὶ αὐτὸ" περὶ δέ τι τῶν περιστατιχῶν ἀγωνιξομένη 
διαβαλλει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχβάλλει τὸν “ἀγῶνα, οἷον ὅτι οὐχ ἔξε- 

ori σοι κατηγορεῖν ἀτίμῳ ὄντι, ὥσπερ ἐν τῷ κατὰ" Τιμάρ- 
χου Αἰσχίνης τὸ πρόσωπον παραγράφεται ὡς ἄτιμαν" πόρ- 
"vov γὰρ αὐτὸ λέγει.“ xoi πάλιν" οὐχ ἔξεστίν σοι xori- 
γορεῖν μου ἐπὶ τοῦδε ταῦ 'δικαστηρίου ὡς ἐν τῷ κατὰ dv- 

δροτίωνος ἢ * ρὅτι οὐχ ὀφείλεις μου ἐνταῦϑα κατηγορεῖν, ; 

ἀλλὰ παρὰ τοῖς ϑεσμοϑέταις.“ 
΄ 

| Ἔστι δὲ ὅτε δρικῶς τέμγεται τὸ πρότερον ζήτημα, 

“Σωπάτρου. Σημειωτέον ὅτι ἡ παραγραφὴ οὗ 
μόνον κατὰ μίαν τῶν vouixv ἐξετάζεται κατὰ τὸ πρό- 
T5Qov ζήτημα, τουτέστιν τὴν παραγραίρην, ἀλλὰ καὶ F 

στιχῶς Ὦ χαὶ στοχαστιχὼς. ὁριστιχῶς μὲν οὕτω" νόμος ἢ 

τὸν ἡταιρητότα μὴ πολιτεύεσδιαι, Tiucoxos ἡταιρηκὼς. 

καὶ διδάσχων γράμματά κωλύεται" ζητεῖται γὰρ ἐνταῦϑα, 
MD — 

1 Ald, καὶ om. 3 Ald. προτετήμηται. d Alà. sin. 

4 p. 262. sqq. Bekk. δ p. 599. 

4 Ald. δρικὼς h. 1. et paullo post. 
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εἰ ταὐτὸν TQ? πολιτεύεσθαι τὸ γράμματα διδάσχειν. καὶ 

πάλιν" νόμος περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ δἴναι" ἑάλω ἱέρεια 

3922 προαγωγείας χριϑεῖσα, ἥλω ἡ αὐτὴ πάλιν ὕστερον, xat 

χρίνεται ἀσεβείας" ἐνταῦϑα γὰρ ξητοῦμεν, εἰ " προαγω- 

5 nc τῆς ἱερείας ἀσέβεια τυγχάνει. ἀτελὲς γὰρ ἐστι TO 

κρινόμενον, oU γὰρ ταὐτὸν προαγωγεία καὶ ἀσέβεια" δεὸ 

xci χρινομένη λέξει. πρῶτον μὲν δὶς περὶ τῶν avrov δί- 

χας μὴ εἶναι. ὁ δὲ κατήγορος ἄλλην εἶναι χρίσεν λέγει, 

προαγωγείας καὶ oU τὴν αὐτὴν τῇ ἀσεβείᾳ, ὥστε οὐ περὶ 

40 τῶν αὐτῶν ἡ χρίσις. ξητεῖται οὖν πρῶτον, εἰ ὁ νόμος ὃ 

χωλύων δὶς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν κρίσεις τοῦτο λέγει, πό- 

τερον περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος μὴ εἶναι δίκας δύο, T 

δὶς περὶ τῶν αὐτῶν μὴ ποιεῖσθαι χρίσεις διαφόρους - 
ἔπειτα δὲ, εἰ ταὐτὸν ἀσέβεια xol προαγωγεία" xci γὰρ 

. 45 xal τὸ παραγραφικχὸν “ὁρικῶς͵ ἐξετάζεται, ἤτοι ἡ τοῦ νό- 
μου διάνοια, καὶ ἡ εὐθυδικία ὡσαύτως. στοχαστιχῶς δὲ, 
ὡς τὸ χατὰ Τιμάρχου" ζητρῦμεν γὰρ, εἰ Τίμαρχος ἡταέ- 
ρηχεν, ἢ μή. διό τινες ἠπόρησαν, διατὶ καὶ κατὰ ταύτας 
τὰς στάσεις γινομένων τῶν παρᾳγραφῶν ὁ “Ἑρμογένης 

20 οὔτε πλατύτερον περὶ τούτων ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ ὅσον ὃ ἐπε- 

μνησϑῆνας μόνον, xoi κατὰ μόνας τὰς γομιχὰς ἀπεφή- 
ψατο, οὐχὶ δὲ καὶ xar ἄλλην τὴν παραγραφὴν ἐξετάξε- 
σϑαι. ἐροῦμεν οὗν, ὡς ἀχριβῶς ϑεωροῦντι οὔτε χατὰ 

στοχασμὸν, οὔτε χατὰ ὅρον γίνεται ἡ παραγραφῇ" διὸ 
35 οὐδὲ αὐτὸς πλατέως εἶπεν περὶ αὐτοῦ" σχοπῶμεν δὲ οὕτω" 

παντὶ ῥητῷ δεῖ τινα ὑποχεῖσϑαι περίστασεν, εἰ μέλλοι dv* 

« ὑποθέσει ἀλλὰ μὴ ἐν ϑέσει λαμβάνεσθαι. ὅταν μὲν γὰρ 
αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἀμφισβητῆται, ϑετικὴ γίνεται ἡ κατὰ 
ταὐτὸ ἐξέτασις " κατὰ νόμου εἰσορᾶν .. αἷον εἰ δημηγορη- 

30 τέον τοῖς τὰ πατρῴῷα͵ κατεδηδοχόσι" παντὸς τοίνυν ῥητοῦ 
περιστασίν τινα ἔχοντος, εἰ μὲν xat ἄμφω γένοιτο ἡ 
ἀμφισβήτησις, κατά τε ῥητὸν xol κατὰ περίστασιν νομι- 

3 Ven. 10, 8 Ald, ὅσην. 4 Ald. μέλλοιεν. 
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| κῇ πάντως ἀναφαίνεται στάσις, ὡς ἐπὶ ταῦ ξένου τοῦ ἐπὶ 
τὸ τεῖχος ἀνελϑόντος. ἐνταῦϑα γὰρ νόμος μὲν τὸ μὴ 
ἀνιέναι, περίστασις δὲ τὸ ἀνελϑόντα ἠριστευχέναι" ἀμ- 
φισβητεῖται γὰρ ἑκάτερον . ὃ γὰρ νόμος περὶ παντὸς δια- 
yopeves ξένου" ὁ δ᾽ ἀνελθὼν $ ἠδίχησε τὸν νόμον παρα- 5 
βάς. ὅλως δὲ περὶ πάσης ξητήσεως νομικῆς, εἰ μὲν nii 
ῥητοῦ μὴ ἀμφισβητῶμεν, περὶ δὲ μόνης τῆς 'περιστά- 
σεως, λογικὴν ποιησομενῦ στάσιν" οἷον νόμος τὸν φονέα, 
κολάξεσϑαι, εὑρέϑη τὶς ἐπὶ ἐρημίας ξιφήρης νεοσφαγεῖ 
σώματι παρεστηχὼς καὶ κρίνεται φόνου" δῆλον γάρ, ὅτι 10 
στοχαστικὸν τὸ ζήτημα, περὶ τὴν περίστασιν S, οὐ περὶ 

τοῦ ῥητοῦ τῆς ζητήσεως οὔσης, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ῥη- 
τόν. προαγάγωμεν τοίνυν τῇ παραγραφῇ τὸν λόγον" ὅτι 
μὲν οὖν περὶ" μόνον τὸ. ῥητὸν οὐκ ἔχει τὴν ζήτησιν, κἂ- 
ταφανές᾽" ϑετιχὴ γὰρ ἀνεφαίνετο. ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ γυμνὴν 15 

τὴν περίοτασιν * λογικῆς γὰρ τοῦτο γένεσις στάσεως. πᾶ- 

σα δὲ παραγραφὴ ἔγγραφος" λείπεται ἄρα xal Κατὰ τὸ 

ῥητὸν καὶ τὴν περίστασιν γίνεσθαι ἐν αὑτῇ τὴν ἀμφισβή- «c 
τησιν" ὅπου δὲ ταῦτα, νομιχὴ ἡ στάσις; στε χαὶ ἡ πα- 
ραγραφή . ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα, πῶς φησιν 0 τεχνικὸς, ὅτι ἔσϑ᾽ 20 
ὅτε ὁριστιχῶς τέμνεται καὶ στοχαστιχῶς ; ἐροῦμεν, ὅτι 
καϑὸ μὲν ἀπὸ ῥητοῦ ἔχει πᾶσα παραγραφὴ τὴν. ἀρχὴν, 
ἀπὸ νόμου πάντως λαμβάνεται καὶ νομικῇ ὑποπίπτει 
στάσει. καὶ κατὰ τοῦτο ὑγιὴς ὁ Ἕ μογένους κανὼν, Ort 
ἡ ἔγγραφος κατὰ μίαν τῶν νομιχῶν ἐξετάζεται" χαϑὸ δὲ χῃ 
πλατυνομένη ἐν τῇ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν τῆς ἐξετάσεως 
στάσει ὁριστικῶς 5 ἐργάζεται, λέγεται χατὰ- ὅρον ἐξετα- 
ζεσϑαι,- τουτέστι τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὁρικῶς πλα-" 
τυνομένου. ἴδωμεν καὶ ἐπὶ ὑποδειγμάτων τὰ λεγόμενα, 
γόμος τὸν ἁλόντα προαγωγείας ἄτιμον εἶναι" ἁλούς τις 30 

προαγωγείας εἰσηλϑεν εἰς τὸ ἱερὸν xoà χρίνεται ἀσεβείας" 

5 Ald. ἀνελϑὸν ἠδίκησαι. 6 Ald.uj om, 7 Ald. ποιή- 

σωμὲν. 8 Ald, στάσιν. 9 Ald. δρικῶς. 
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xal πάλιν" δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὲ εἶναι γραψάμε- 

vog δημοσίων ἀδιχημάτων Μειδίαν Δημοσϑένης xol ἑλὼν 

χρίνει αὑτὸν καὶ ὕβρεως" ἐν rovrotg γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς 

προβλήμασι χρωμένων τῶν παραγραφομένων TQ] ῥητῷ, 

5 ἐξετάξουσι τὴν διάμοιαν οἱ διώκοντες ὁριστικῶς" οἷον εἶ 

i προαγωγεία ἀσέβεια, καὶ εἰ τὸ δὶς, νῦν τε χαὶ πρότερον, 

ἢ δύο φησί. xol εἰ ταὐτὸν ὕβρις xci δημόσιον" ovx ἄτο- 

' πον γὰρ καὶ δυαὶ χρῆσϑαι κατὰ ταὐτὸν παραγραφιχοῖς,. 9 
ως xol ὁ τεχνίτης" τίνος δὲ χάριν ἐν παραγραφῇ ἐχβάλ- 

40 λοντες τὴν εὐϑυδικίαν μεμνηιεϑα πάλιν αὐτῆς; φαμὲν 

οὖν, ὡς ἐν μὲν" τοῖς πλάσμασι tt δύο ζητήσεις δεῖ ποι- 

εἴσϑαι" μίαν μὲν τὴν περὶ αὐτῆς παραγραφῆς ἑτέραν δὲ 

τὴν περὶ τῆς εὐθυδικίας " ἐν δὲ τοῖς ἀληϑενοῖς ἀγᾶσι τό- 

«τε δεὶ μεμνησϑαι χαὶ ἀγωνίξεσϑαι τὴν εὐθυδικίαν μετὰ 

45 τὴν παρα) φαφὴν, ὅταν μὴ οἷόν τε ἄνευ τῆλ εὐθυδικίας 

χατασχευάσαι τὴν παραγραφὴν" ug vci Δημοσθένης ἐν 

τῇ πρὸς Πανταίνετον παραγραφῇ 2 κελεύει γὰρ ὁ νά- 
μος, φησὶ, τοὺς ἄφεσιν καὶ ἀπαλλα;ὴν δεδωχότας μὴ 

! δικαζεσϑαι, οὗ γὰρ οἷόν t& ἐγένετο χατασχευᾶσαι τὴν 
20 παραγθαφὴν, εἰ μὴ ἔδειξε διὰ μαρτύρων, ὅτι ἔδειξεν 1 

ἄφεσιν χαὶ ἀπαλλαγὴν. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἡ ἔγγραφος 

αὕτη͵ ἴδια xig alata οὐχ ἔχει" ὁ δὲ Μητροη ἄνης φησὶν, 

ὅτι ἔχει τό τε κατ᾽ ἐπαγγελίαν xoi τὸ ἐχ τοῦ ἀποβησο- 

μένου" τοῦ μὲν gsvyovrog μὴ προσδεγομένον χατὰ παρα- 
" γραφὴν μδγαλα ἐπαγγελλομένου 14 δειχνύειν ἀδιχοῦντα 
τὸν ἀντίδικον. τοῦ δὲ κατηγόρου μὴ ἂν ἐπὶ τὴν παρα- 
γραφὴν ἐλϑεῖν λέγοντος. εἰ τοῖς διχαίοις ἐϑιάρῥει. ἀλλά 
φαμεν, ἐς οὐχ ἔσει παραγραιρῆς is κδράλαια ταῦτα, 

αλλ᾽ ἐπιχεινήματα μόνας Ὧν 
— — — 

10 Ald, παραγραφικῶς. 11 Ald. πλάγμασι. 12 p. 972. 

135 Ald. ἔδειξε, 14 Ald. ἐπαγγελλομένου. 
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Τὸ δὲ μετὰ τὴν παραγραφὴν καϑ' ἑτέραν τινὰ διαιρεθήσεται τῶν 
λογικῶν στάσεων" eio» τὸν ἀντιλέγοντα νόμῷ siam ἷ τριάκοντα 
ε -« [ b] , « , 3 * 1 "- ἢ [1 

ἡμερῶν δέον ἀντιλέγειν πρὶν ov χυρωϑηναν" μετὰ ταῦτα δὲ μὴ ἐξ- 

- ἕστω" πρεσβεύοντος τοῦ πένητος, ὃ πλούσιος ἐχϑρὸς ὧν ἐσήνεγκεν 
γόμον, “τὸν εἴσω πέντε ταλάντων οὐσίαν κεχτημένον μὴ πολιτεύε- 

σθαι μηδὲ λέγειν" ἐπανῆκε μετὰ τὰφ τριάκοντα ἡμέρας ὃ πένης, 
καὶ ἀντιλέγειν βούλεται τῷ νόμῳ' ἢ ? προτέρα ζήτησις κατὰ ῥητὸν 

τάττει ἀντιλέγειν ὃ νόμος" καὶ ὅτε oU τοῖς πρεφβεύουσιν οὐ τοῖς 

ἀποῦσι" καὶ ὅσα ἄλλα, ἢ δευτέρα δὲ κατὰ τὴν πραγματικὴν, εἰ 
γόμιμον τὸ εἰσεγεχϑὲν γράμμα, εἰ δίκαιον, καὶ τὰ ἑξῆς. 

X vgiavov. Aio ἀεὶ ζητήματά ἐστι περὶ τὴν iy. 
ygagov μετάληψιν" τὸ μὲν κατ᾽ ἐκβολὴν TOU ἀγῶνος, 

τὸ δὲ xaT εὐθυδικίαν, ἐν ᾧ ror πράγματος ἡ ζήτησις. 

πρῶτον οὗν, καλεῖ τὸ τῆς ἐχβολῆς, t Ὁ δὴ καὶ κυρίως πα- 

θαγραφῆ" αὑτη δὲ, φησὶ, xara μίαν τῶν vouixov ἐξ- 
᾿τασϑήσεται᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐν αὐτῇ ἐστιν ἡ τῶν lumi 
πτόντων ῥητῶν ἐξέτασις, ἀναγκαίως χατὰ μέαν τῶν νο- 

μικῶν στάσεων διαιρεῖται" τὸ δὲ ἕτερον) ὃ xol ἐπαγό- 

μενόν ἐστιν ἤτοι 7 ιὐϑυδικία, καϑ᾽ ἐτέραν δή τινα 

τῶν λογιχῶν, ὡς ἢ ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ τὸ μὲν 

πρῶτον νομικὸν ἔχει ζητημα, τὸ δὲ δεύτερον στοχαστι- 

κόν᾽ πότερον εἶχεν ἐν ϑήχῃ τὰ εἴχοσι τάλαντα ὁ Ila- 
σίων ἢ οὔ" ἡ δὲ πρὸς Πανταίνετον" τὸ μὲν πρῶτον vo- 
μικὸν, τὸ δὲ δεύτερον μεταστατικόν" τοῦ Μυνησιβούλου 
ἐπὶ Εὔεργον ἀνάγοντος τὰ γεγενημένα. ὡσπερ ἐν πάσῃ 

naga) θαγὴ τὸ μὲν πρῶτον περὶ αὐτοῦ ἐστι ξήτημα, τοῦ 
εἰσαχϑῆναι τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῆς εὐϑυ- 

δικίας τοῦ προκειμένου πράγματος" πλὴν μόνης τῆς, xce- 

^ . , ἃ - 

καὶ διάνοιαν γίνεται " πότε καὶ τίσιν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν προσι. 

20 

25 

τὰ Τιμάρχου παραγραφῆς, ἐχείνη γὰρ μόνη τὴν &U- 30 
ϑυδικίαν ovx ἔχει. 

Μαρκελλίνου. «Τογικαὶ μέν εἰσιν, ἐν αἷς περὶ 

1 Par. ἔσω. 2 Ald. 9. 
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πράγματος ἡ ζήτησις, xol πάντα ἃ 3 περὶ ἀγράφων ἐξ- 
ετάξεται" ἐνταῦϑα δὲ, φησὶν , ἢ προτέρα ξήτησις κατὰ 

ῥητὸν xol διάνοιαν" χρήσεται γὰρ ὁ μὲν πλούσιος τῷ 
ῥητῷ, ὁ δὲ πένης τῇ διανοίᾳ λέγων᾽ ὅτι ἄχρι τριάχον- 

5 ro, ἡμερῶν εἶπεν χατηγορεῖν τοὺς ἐπιδημοῦντας, οὐ τοὺς 

ἀποδημοῦντας, χαὶ μάλέστα δημοσίας ἕνεχα χρείας, ὡσ- 
πὲρ χαγὼ τῆς πρεσβείας χάριν ἀπὼν οὐκ ἐδυνάμην ἐν-- 

τὸς τῆς προϑεσωίας Xarnyoptip, ἡ δευτέρα δὲ xarà 
πραγματικὴν, εἰ νόμιμον “ εἰσιέναι" $5 ξαῦτα γὰρ πρα- 

40 γματιχῆς ἴδια ὡς ἐν τῷ πρὸς «Ζεπτίνην, eg ἐν τῷ κα- 
τὰ ᾿Δριστοχράτονς , χαὶ χαϑόλου ἔνϑα ἂν ἔχωμεν ὁ νό- 

324 μον, ἀλλὰ καὶ ψήφισμα" μικρὸν γάρ τι διαφέρει νόμος 
ψηφίσματος. 

᾿Εμπέπτωκε δὲ ἐγταῦϑα καὶ δεύτερόν τι ὡς παραγραφικόν" οἷον 
15 οὐχ ἔγων τὰ πέντε τάλανια ob δύνασαι λέγειν" δῆλον δὲ, ὡς καὶ 

(πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται τῇ φύσει τοῦ πράγματος" ἔτε γὰρ τῆς ζη- 

τήσεως οὔσης περὶ τοῦ εἰ χρὴ δοκιμασϑῆναι αὐτὸν, oUy οἷόν ta 

ἤδη ὡς κυρίῳ χρῆσϑαι, 

Μαρκελλίνου. IhOaovorgrog, ἔχεται τὸ λεγόμε- 
30 vov, οὐ γὰρ δὴ ἰσχυρὸν οὐδὲ ἀγωνιστικὸν τὸ παραγρα- 

quxov* ἐκ τῆς προβολῆς δὲ παραγράφεται λέγων, ὅτε οὐχ 
ἔξεστί σοι πολιτεύεσϑαι μὴ ἔχοντι τὰ πέντε τάλαντα" 
διὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἀγωνιστιχὸν τοῦτο, ἐπειδὴ ἀνόητον τὸ 
τοῖς ἀμφιβόλοις ῥητοῖς * ὡς κυρίοις κεχρῆσϑαι" ἀλλ᾽ 

25 ολίγον πως πιϑανὸν, ὡς ἐπὶ τοῦ Jenrivov νόμου" ἐχεῖ 

γὰρ δοκεῖ πως τῇ προϑεσμίᾳ κεχυρῶσϑαι, εἰ καὶ ἀμ- 
φἰβυλόν ἐστιν ὃ νόμος" χρήσεται μὲν οὖν τῷ προεὶρη- 

5 Ald, τὰ. Par. in ,quo omissum fuit, supra Jineam scri- 

ptum, habet rà. scripsi d. 4 Ald, ἀνόμιμον. Par. εἰ νόμιμον. 
ε 

4 Par. εἶἰσεν. (sine dubio εἰσενεγκεῖν). δ Ald. ἔζομεν. 
1 Ald. οὐ τοῖς ὡς κυρίως, 

4 
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μένῳ παραγραφιχβ 0 φεύγων ἐνταῦϑα, οὗ μὴν ἐνδια- 
τρίψει" oU γὰρ ἐσχὺν ἱκανὴν , ὅπερ εἶπον, ἔχει ; πιϑα- 

yov δὲ πως ὀλίγον. ἐστίν" πάνυ δὲ αχριβῶς καὶ ὁ τεχνι- 
χὺς , ἐπειδὴ ὥσπερ ἐν μεταλήψει ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν 
ὃ διώχων τὴν ἀντίϑεσιν ποιεῖται, ὡς παραγραφιχὸν «v- 5 

τὸ tizev* ἐπειδὴ χρόνῳ μόνον ἐχυρώϑη ὁ νόμος, οὐ κρί- 

ce δικαστῶν" εἰ γὰρ ἦν xgíqes χεχυρωμένος, παραγρα- 
φὴ ἐγίνετο δι᾿ αὐτοῦ τελεία καὶ οὗ παραγραφιχόν" ἔστι 
δὲ τὸ παραγραφιχὸν τοῦτο τοιοῦτον" οὐχ ἕχων, φησὶ, 
τὰ πέντε τάλαντα οὐ δύνασαι λέγειν. 6 γὰρ νόμος χω- 10 
λύει Ga λέγειν ἐνδεῶς ἔχοντα τῶν πέντε ταλάντων" ὁ δὲ 

λύσει ταῦτα τὸν χρόνον͵ μεταλαβὼν, ὅτι ἔτε ἀμᾳιβόλου 
ὄντος, εἰ χρὴ χύριον εἶναε τὸν νόμον, πῶς δυνατὸν ὡς 
χυρίῳ χρῆσϑαι" κατὰ φύσιν δὲ τοῦ πράγματος τὴν TOL- 
αὐτην εἶπεν γενέσθαι λύσιν, δι’ ὧν φησίν" δῆλον δὲ ὡς 15 

καὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται τῇ φύσει τοῦ πράγματος, 
ὅτε ovx ἐξ ἐπιχειρημάτων οὐδὲ κχατασκχευῆς περιττῆς» 

ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποχειμένων εἴληπται" 

Ἢ δ᾽ αὖ ἄγραφος διαιρεῖτα; προβολῇ, παραγραφιχῷ, τῷ ἀπὸ τοῦ 
ῥητοῦ, μεταλήψει, συλλογισμῷ, ὅρῳ, ἀντιϑέσει, ἑτέρᾳ μεταλήψει, 40 

ἀντιλήψει, ϑέσει, ποιότητι, καὶ γγώμῃ" οἷον ἀριστεύσας τις jme 
πολίτου φόνον, καὶ ἔλαβεν. εὕρηται προαπεχτονὼς αὑτὸν καὶ φεύ- 

yt φόνου" ἣ προβολὴ, ἀνδροφόνος εἶ" τὰ παραγραφικὸν, οὗ δώσω 
λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοϑέντος μοι πρὸς ἀναίρεσιν ὑπὸ τοῦ δήμον. 

“Συρεανοῦ. H μετάληψις δεαιρεῖται χεφαλαίοις 45 
τοῖς αὐτοῖς, οἷςπερ ὁ ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις, πλὴν σφό- 

δρα ὀλίγων" ὥσπερ γὰρ αἱ ἀντιϑετικαὶ τοῖς αὐτοῖς διαι- 

ροὔνται σχεδὸν πλὴν τάξεως ? xal τοῦ οἰχείου χεφα- 

λαίου, οὕτω καὶ αὗται" κεφάλαια δ᾽ οὖν μετολήψεώς 
ἐστι τάδε, προβολὴ τοῦ χατηγόρον, παραγραφικὸν τοῦ 50 

4 Ald, διαιρῶτα. 4. Ven. τῆς τάξεως x. τ. αἰκείου ἑκά- 

erus κεφ. | 
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φεύγοντος , ἄντιληπτιχῶς εἰσαγόμενόν. v6 xal πλατυνόμε- 

μένον, μετάληψις τ τοῦ κατηγύρου, συλλογισμὸς ὃ τοῦ φεύ- 

yovtos, ὅρος τοῦ κατηγόρου, γνώμη Ῥομοϑέτου, nia 

χότης πρός τι, xowa* τὴν δὲ πηλικότητα χαὶ τὸ πρός 

δ τι ποτὲ μὲν ἐξετάσουσιν ὡς δεῖ, ποτὲ δὲ καὶ παραλεί- 

ψουσιν 4 ὡς παρέλχοντα διὰ τὸ σφόδρα τοῦ πράγματος 

ὡμολογημένον" ἔτει διαιρεῖται 5. καὶ τοῖσδε, ἀντιϑέσει, 

ἀντεγχληματικῇ, ἀεὶ ἐν μεταλήψει ἐμπιπτούσῃ, λύσει με- 

ταλήηπτιχῇ ξητοῦσι δὲ, 5 τί διαφέρει ἀντέγκλημια μετα- 

'40 λήηψεως, εἶγε ἐν ἀμφοτέραις κατέγνωσται τὸ 7 πρόσ- 

ὠπον" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ἐν μὲν ἀντεγχλήματι ἀδίχημά 

ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος πραχϑέν" ἐν δὲ μεταλήψει 

αὐτὸ μὲν τὸ γεγονὸς * οὐκ ἔστιν ἀδίκημα" διὰ δὲ τε τῶν 

περιστατιχῶν ὡς ἀδίχημα εὐθύνεται. ? - 

45 “Σωπάτρου. Περὶ τῆς ἑάξεως 'τούτων ἤδη κἂν 

ταῖς ἄλλαις εἴρηται στάσεσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος 

τοῦ τεχνικοῦ τὴν δύναμιν ἑκάστου χεφραλαίου σχοπήσο- 

P μεν “ 

τ΄΄.--- ᾿ ^ 

5 Ven. συλλογισμῷ toU φεύγ., ὅρῳ T. X. γνώμῃ t. vou. πηλι- 

χότητι,, πρός τι, χοινοῖς. 4 Ald. et Par. παραλήψουσιν. V en. 

παραλείψουσινι 5 ἔτι διαιρεῖται καὶ τοῖςδε Ven. om, 6 Ven. 

ζητοῦσι δέ τινες τίνι διαφ. 7 Ven. τὸ πεπονϑὸς κατέγνωσται 

πρόσωπον. 8 Ven. γένος. 9 Ven. addit: "Ιστέον δὲ, ὅτε πᾶν 

ἐνθύμημα καὶ πᾶν εἰκὸς καὶ σημεῖον τῆς κατὰ τὰς στάσεις — 

το εᾳῷῆς λύεται τῷ xol τὴν ὕλην ἐνδεχομένην εἶναι" τεχμήρια δὲ αὑτῆς 

τινὰ ἄλυτά ἔστιν ὧς κατὰ τὸν Αἰσχίνην τὸν ἐπὶ τῷ προδεδωκέναι 

τὸν Κερσοβλέπτην κρινόμενον." διόπερ καὶ ἐν τοῖς ἀσυστάώτοις αὑτὸ 

τετάχαμεν " ὡς κατὰ τὸ τεκμήριον δῆλον" ἣ μέντοι ἀληϑινὴ ῥητορι- 

πὴ τὴν αὑτὴν ὕλην ἔχουσα τῇ φιλοσοφΐᾳ, φημὶ δὴ τὴν ἀναγκαίαν, 

ἄναγκαίους ἔχει καὶ τοὺς λόγους" οὐ γὰρ τὸ γομιζόμενον ἐχείγη 

σκοπεῖ δίκαιον καὶ συμφέρον καὶ καλὸν, ἀλλὰ τὰ ὄντως ὄντα καὶ 

ἀμιγῆ, διόπερ καὶ ἀντιῤῥήσεως ἐπὲ - τοῖς ἀναγκαίοις λόγοις ἐστὶν 

ἐλευϑέρα. ᾿ 
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μὲν" 9 προβολὴ τοίνυν, ἀνδροφόνος εἶ". μέγα δὲ xol — 
παρὰ τοὺς νόμους τὸ γεγονόῤ᾽ ἱστέον γὰρ, ὡς ἐν μὲν " 

ταῖς ἄλλαις στάσεσιν αἱ προβολαὶ μετρίαν καὶ ἠρεμαίαν ' 
ποιοῖνται τὴν αὔξῃσιν, ἐνταῦϑα δὲ τούτων ἐχλειπόντων 325 
τῶν κεφαλαίων ἡ προβολὴ μετὰ τῆς δεούσης αὐξήσεως 5 
τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καταδέξετως τὴν ἐργασίαν, 
τουτέστιν ἀπὸ τῶν περισταζιχῶν ἢ καὶ πάντων ἢ καὶ 
τῶν ἐμπιπτόντων" τὸ παραγραφιχὸν, οὐ δώσω λόγον" 
τοῦτο τοῦ φεύγοντός ἐστιν" τοῦτο δὲ ἐνταῦϑα μὲν ἀν- 

τιληπτιχόν ἐστι" δύναται δὲ xol ὁρικῶς καὶ ἀντεγχλημα- 10 
τιχῶς καὶ μεταστατικῶς σγηματισϑῆναι" ὁριχῶς μὲν oU- 
τως" ἐφ᾽ ἑτέροις ἰσχύουσιν al γραφαί" ἐπὶ γὰρ τῶν ὑπὸ 
τοῦ δήμου. παραδοϑέντων οὐδέ πω xal τήμερον ἐγρά- 
ψατό τινά Tig" στοχαστιχῶς δὲ ὡς Δημοσθένης ἐν τῷῇ 
κατὰ Μειδίου τὴν ὁρικὴν ἀντίϑεσιν στοχαστικῶς εἰσαγα- 15 , 
γὼν λέγει", ὡς εἴπερ ἀληϑῶς ἐπεπόνϑεις ταῦτα, δίχας ἰδίας 

oU προσήχει λαχεῖν" τὸ γὰρ ὡσεὶ στοχαστιχόν" ἀντεγ- 
᾿κληματικῶς δὲ, ἀξίου ὄντος ταῦτα παϑεῖν τοῦ ὑπὸ τοῦ 
δήμου παραδοϑέντος uos κόμπον ἄλλως ** ὀδόντων ἥγη- 
μαι τὴν παροῦσαν γραφήν" ἀντιστατιχῶς δὲ, ὑπὸ τοῦ “ 

δήμου τὴν εἰς ἀριστεῖον τοῦ χατηγόρου ἀναίρεσιν λα- 
βὼν καὶ ὑπὲρ εὐχλείας lunc te xol αὐτοῦ, τοῦτον ἀπε- 
χτονὼς παρέλκχον τι **. ἐργαζόμενον, τὸν ὑπὲρ τούτου γρα- 
φόμενόν με, οὐ δίκαιον ἀναιδευόμενον ἐᾷν" μεταστατι- . 

χῶς δὲ, ὃ νόμος αἴτιος τὴὸ σφαγῆς, ὡς ἀριστεῖ τὰ κα- 35 

ταϑύμια δωρεῖσϑαι κελεύων, παράνομον ἀποφαίνει ποι- 
οὕμενον τὸν συχοφάντην τὴν παροῦσαν γραφήν. Ἰστέον ι 

| δὲ, ὡς τὸ παραγραφικὸν τούτῳ διαφέρει τῆς παραγρα- 

gie, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀπὸ δητοῦ ἐστιν ἡ ξήτησις καὶ περὶ 
αὐτὸ τὸ ῥητὸν, ἐνταῦϑα᾽ δὲ εἰ καὶ ἀπὸ ῥητοῦ, ἀλλ᾽ 30 

οὐχὶ xci περὶ ῥητοῦ ἐστιν ἡ ζήτησις "᾿ οὐ γάρ τι καὶ 

———— 

10 Ald. ἅλως ὀδόντων ἤγημα.. — 11 Ald. παρελκοντίς 

Rhetor, lY. | ] 50 



796 | ZX0AIA 

περὸ TOU δητοῦ ὁ διώχων εὐθὺς ζητεῖ, ἀλλὰ τὸ βΔητὸν 

. κατὰ χώραν ἐὼν ἀνεξέταστον ἀπὸ τινος τῶν περιστα- 

τιχῶν τὴν ἀντίϑεσιν ποιεῖται" ἔνϑεν οὐδὲ παραγραφὴ *? 

ἀλλὰ παραγραφιχὸν ὠνόμασται " ἀμέλει γοῦν xai ἡ τα- 
5 ξις ἐνήλλαχται τῆς χρήσεως τῶν 'περιστατικῶν" ἐν μὲν 
γὰρ παραγραφῇ ὁ φεύγων χρῆται τοῖς περιστατιχοῖς εἰς 
τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐργασίαν, ἐν δὲ μεταλήψει ὁ διώχων ov- 
“ἡ εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ συνηγορίαν" οὐ δεῖται γὰρ τοῦτο 
κατασχευῆς ὁμολογούμενον καὶ ἀναμφίλεχτον ὃν, ἀλλ᾽ 

40 εἰς τὴν τοῦ πεπραγμένου διαβολήν" τῆς μὲν οὖν παρα- 
γραφῆς τούτῳ διαφέρει, τοῦ δὲ ἐν στοχασμῷ παρα- 
γραφικχοῦ, ὅτι εἰ καὶ πρὸς διαβολὴν καὶ αὑτὸ τοῦ ἀγῶ- 

vos λαμβάνεται, . ἀλλ᾽ οὖχκ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν ὥσπερ 
ixciyo* ἀπὸ δὲ τοῦ ῥητοῦ εἰσάγεται" διὸ χαὶ πρῶτον ἐπὲ 

15 τῇ προβολῇ τάττεται, χατὰ φύσιν γὰρ τοῖς κατηγορου- 

μένοις ἐστὶ μέμφεσϑαι τὸν ἀγῶνα καὶ διαβάλλειν. 

Μαρχελλίνου. Τὰ μὲν χεφάλαια τοιαῦτα, σα- 
φηνείας δὲ ἕνεχα διὰ τοῦ παραδείγμάτος ἕχαστομ τού- 

των παρίστησι, gagne δὲ ἡμῖν ix τῶν πρόσϑεν 7έγο- 

20 veY ἢ προβολή᾽ ϑεν ὡς πρὸς εἰδότας ὃ λόγος. ᾿.4:ν- 

ὃ ροφόνος ei ἐπέδειξε μόνον ἡμῖν τοῦ χεφαλαίου τὴν 

δύναμιν, οὐχ ὡρίσατο δὲ, τί ἐστι προβολὴ, προεῖπεν γὰρ 

ἐπὶ τοῖς. ἔμπροσθεν" λέγουσι δὲ ἴδιον εἶναε τῆς ἐν τῇ 

ἀγράφῳ μεταλήψει προβολῆς πὸ τελείαν ἐν αὑτῇ τῶν ἀπ 
48 ἀρχῆς ἄχρι τέλους O ἐστε τῶν πεπρα͵γμένων τὴν ἐξέτασιν 

ποιεῖσθαι" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἔνϑα ἂν 
εὑρίσχηται τοῦτο τὸ χεφάλαιον, μερικῶς ἐν αὐτῷ τὰ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξετάσομεν, χαὶ μόνον ἐφαψάμενοι 
τῶν πεπραγμένων παρελευσόμεϑα, τοῖς οἰχείοις καιροῖς 

80 τὴν ἐντελῆ κατασχευὴν φυλάττοντες" ἐν δὲ τῇ μεταλήψει 
οὐκ Érà ὁμοίως μεϑοδεύσομεν, ἀλλὰ ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ 

12 Ald. παραγραφήν. 
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τελείως τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔργασόμεϑα * τὸ δὲ 
αἴτιον τοῦ εἰρημένου, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν ταῖς στάσεσιν 
ἕτερα χεφάλαια αὐξητιχὰ τοῦ πράγματος ἐμπίπτει, οἷς 
ἀναγχαίως τὰς ἐργασίας φυλάττοντες ἐν τῇ προβολῇ με- 
τρίως χρησόμεθα" οἷον ἥ τε πηλιχότης *) καὶ τὸ πρός τι" ὃ 
ἐνταῦϑα δὲ! προσήχει ἀπὸ τῶν περιστατικῶν τὰ πεπρα- 
γμένα ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ διεξιέναι τὰ arr, ἀρχῆς ἄχρι 
τέλους κατατρέχοντας, xoi. τελείᾳ τῇ ἐργασίᾳ χρωμένσυρ" 
ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματος" πρῶτον μὲν τὸ 
πρᾶγμα ἐρεῖ ὁ κατήγορος τὸ πραχϑὲν, ὅτι μέγα" καὶ 10 
ὑπὸ τίνος, ὅτε παρὰ τοῦ πλουσίου δι᾿ ὕβριν καὶ περιου- 320 

σίαν ἀδικοῦντος χαὶ χαταφρονοῦντος" εἶτα ἀπὸ τῶν περι- 

στατιχῶν, ἀπο τοῦ προσώπου" ὅτε τῶν πολιτῶν εἷς 14 ὃ 
ἀνηρημένος, ὅτι οὐδὲν ἠδικηκὼς, οὐκ ἐν δικαστηρίῳ ἂ- 
Aoóg* καὶ ἀπὸ τόπου, ἐν ᾧ πέπραχται, ὅτι ἐν τῇ ἡμε- 15 
τέρῳ πόλει,! ἢ πασῶν εἰ τύχοι φιλανϑρωπίᾳ καὶ δικαιο- 
σύνῃ ὑπερέχειν δοκεῖ" ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἀπὸ χρόνου ἤτοι 
καιροῦ, ὅτι ἐν εἰρήνῃ οὐχ ἐν πολέμῳ, ὅτε πᾶσιν ἡσυχά- 
ξειν ἐξὴν καὶ τῶν οἰχείων ἀπολαύειν, ἤδη τῶν πολεμίων 
ἡττωμένων" καὶ ἀπὸ αἰτίας" ὅτι δι᾽ ἔχϑραν ἀνήρηται, 20 
οὐ δι᾽. ἀδικίαν οὐδεμίαν" τὸ γὰρ ὅτι πρὸ τῆς τοῦ δή- 
μου δωρεᾶς καὶ συγχωρήσεως ἀνήρηται, ἐν τῷ οἰχείῳ 
τόπῳ φυλάξομεν, λέγω δὴ ἐν τῷ μεταληπτικῷ καὶ ὁμω- 

»UpQ τῆς στάσεως χεφαλαίῳ" διὰ τούτων δὲ, ὅπερ εἷ- 
πον, κατασχευάσας τὴν προβολὴν ἐπάξεςς ἐχεῖνο τὸ, ὅτι 35 
ἀνδροφόνος εἰ καὶ τιμωρίαν ὑποσχεῖν δίκαιος" εἰκότως 
δὲ καὶ καταφρονητικὸς ὃ λόγος καὶ δριμὺς ἂν εἴη καὶ 
γὰρ x&v εἰ λαμαρὸς ἢ ὑπὸ τῆς ἀριστείας ὃ κρινόμενος, 
ἀλλ᾽ ὅμως τῇ ποιότῃτε τοῦ πεπραγμένου διαβέβληται. 

Τὸ παραγραφιχὸν, ov δώσω λόγον ᾿Απαντήσει 30 

δὲ πρὸς τὴν προβολὴν ὃ φεύγων τῷ παραγραφιχῷ τῷ 

" ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ" ἐστὶ δὲ ToVio, ὅτε ὑπὸ τοῦ δήμου πα- 

15 Ald. πηλικότητος. 44 Ald. οἷς. 

' 90. . 

N 



788 ΣΧΟΑΙΑ͂ 

ραδίέδοτο᾽ xal αὖ χρὴ λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοϑέντος ob- 
δὲ. δίχας δοῦναι" δῆλον δὲ, ὡς ovx ἐχτὸς ἐργασίας τὸ 
τοιοῦτον προβάλλεται, ἀλλὰ χαὶ ταῖς ὀφειλομέναις χατα- 

σχευαῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χρώμενος" οὕτω γὰρ ἰσχυρότερον ἔσται" 
5 οἷον ὅτι χρὴ χύρια εἶναι τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἀριστεῦ- 

σιν εἰς ἀμοιβὴν τῆς ἀρετῆς δεδομένα, καὶ μὴ κρίνεσθαι 
τοὺς τυχόντας ὑπὲρ ὧν ἔλαβον" 15 ἐχ γὰρ τοῦ χαϑολι- 

κοῦ καὶ τὸ μερικὸν κατασχευάσομεν" ὅτε οὐδὲ ἡμᾶς di- 
καιον νῦν διδόναι λόγον ὑπὲρ ὧν εἰλήφαμεν" dO" ὅτι 

10 χαὶ συνοίσει τῇ πόλει βεβαίας εἶναι τὰς διδομένας ἀμοι- 

βάς" πλείους γὰρ εὖ ποιεῖν ἐθελήσουσιν" xol τοὐναντίον 
' Ori οὐδεὶς ἔτι δινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς πόλεως ϑελήσει τοὺς 
πρότερον εὖ ποιήσαντας, ἐὰν μὴ τιμηϑένταρι ἴδῃ " ἀπὸ 

, τοῦ ῥητοῦ δὲ τὸ παραγραφικὸν τοῦτο ἐκάλεσεν, ὅτι τὸ ῥητὸν 
15 αὑτὸ προβαλλόμενοε Óv αὐτοῦ τὴν κρίσιν αἰτιώμεϑα;, 

ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι παραδείγματι" προβαλλόμενος γὰρ 
τὸ τοῦ δήμου ψήφισμα ὃ φεύγων χαὶ τὴν δοϑεῖσαν ἐξ- 
ουσίαν, διὰ τούτων τὴν χρίσιν αἰτιᾶται" τοῦτο δέ τινες 

ἀγνοήσαντες, πῶς ἄν παραγραφικὸν ἀπὸ ῥητοῦ γένοιτο, 

20 τοῦτο 5 γὰρ διαφέρει.) φησὶν, ἡ παραγραφὴ τοῦ παρα- 
"— γραφιχοῦ, Ort ἐκείνη μὲν &nó ῥητοῦ γίνεται, τοῦτο δὲ 

oix ἔτε ἀπὸ ῥητοῦ, ἐθαύμασαν τὸ εἰρημένον" ἐροῦμεν 
δὲ πρὸς αὐτοὺς, ὅτι εἰ μὲν τὴν εὐθυδικίαν τὸ ῥητὸν ἐξ- 

ἔβαλλεν ij χρίνεσθαι ἐπὶ τοῖσδε 17 ἔλεγον, παραγραφὴ 
25 ὧν ἦν" τοῦτο γὰρ παραγραψῆς tov τὸ διὰ τοῦ ῥητοῦ 

"τὴν εὐϑυδικίαν ἐχβάλλειν" νῦν δὲ" τοῦτο μὲν οὐ ποιεῖ, 

ἐξουσίαν δὲ μόνου τοῦ πεπραγμένου κατασκευάζει" διὸ 
-εἰλότως παραγραφικὸν ἂν. εἴη τὴν ἰσχὺν ἔχον ἀπὸ τοῦ 
ῥητοῦ μεμφό evov τὴν χρίσιν οὗ τελείως ἐχβάλλον xa- 

so ϑάπερ 7 παξαγραφή. , 

15 Ald. et Par, ἔλαβεν. in Par. manu recenti superscri- 
ptum o. — 10 Par. τούτῳ. 47 Par. ταῖοδε, 

- 
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Ἢ ἱατάληψις" obx ἦν ὅτε ἀνῃρεῖτο * οὕπω παραδεδομένος " τὸ γὰρ 
κατὰ τὸν ρόνον μεταλαμβάνει δηλαδὴ καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα συγχὼ- 

θεῖ, τὸ δὲ περὶ τὰ πρᾶγμα χρίνει" ἐν ᾧ ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔδωχεν ὁ δὴ 
μος, εἰ παρὴν καὶ ἀντέλεγεν. 

Zvoiavob. Δευτέρα εἰκότως ἡ μετάληψις τοῦ 5 
διώχοντος τέταχται. ἀναγχαίως γὰρ τοῦ φεύγοντος δια- 
βολῇ ἰσχυρᾷ χρησαμένου τῇ ἀπὸ ῥητοῦ, ἀναγκαῖον qw 
προσϑεῖναι αἰτίαν, δι᾿ ἣν * κατηγορία αὐτῷ oV παρα- 

; βεβασμένη γίνεται" τοῦ φεύγοντος τοίνυν προβαλλομέ- 
yov τὸ ἀπὸ ῥητοῦ παραγραφιχὸν, τῇ τοιαύτῃ μεταλήψει, 10. 
ὁ χατήγορος χρήσεται, ὅπερ ἐστὶ συμπλεχτιχώτατον. x 

φάλαιον «XGb ὁμωνύμως χαλούμενον τῇ ατάσει. ἐν τούτῳ 

δὲ τῷ παραδείγμανι xal πλείω χώραν ἔχει. προσϑήσει, 
γὰρ καὶ ταῦτα, ὡς εἰ παρὴν ἀντέλεγεν ἂν καὶ οὐχ QV. 
ἔδωχεν ὁ δῆμος. τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιον ἰδιον μὲν τῇς 15 
στάσεως OUX ἔστιν, ἐπιχείρημα δὲ τοῦ κεφαλαίρυ e σφό- : 

ὁρα δὲ δεινή τις ἡ τοιαύτη μέϑοδος. ἐπειδὴ γὰρ συμ. 
φέρει ? μὲν τῷ κατηγόρῳ διαβάλλειν τὴν. τοῦ δήμου. 

διάγνωσιν, καϑάπτεσϑαι '" δὲ παντὸς τοῦ δήμου φορ-" 
τιχὰν, ἐπὶ τὸν φεύγοντα μεταστήσεὶ τὴν αἰτίαν λέγων, 29 

διὰ τοῦτο τὸν δῆμὸν ἡπατῆσϑαι, ὅτι ὃ ἀντερῶν πρὸς ᾿ 

τὴν αἴτησιν οὐ παρῆν, ἐχείνου πρὸ τῆς αἰτήσεὼς ἀνῃρη- 

μένου. Ἰστέαν δὲ, ὡς οὐ πάσης μεταλήψεως ἢ αὐτὴ 

δύναμίς ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἦ ἀπὸ τόπου, ἢ χρόνου 
λωμβαάνηξαι," ὡς ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῦ Ü τεχνικϑγολάσμα- 45 

rog, μογάλην ἔχει τὴν ῥοπήν. ἐρεῖ γὰρ ὁ κατήγδρορ pee 

ταλαμβάνων τὸν τύπον καὶ δυσωπῶν τοὺς δικαστὰς ὀνό- 
pers τῶν ὑβρισϑέντων θεῶν" ὡσαύτως καὶ ἀπὸ Tor, 

χρόνου" ἐρεῖ γὰρ ὅτι συνήδει τιχκὰ ἄτοπα, ἃ ἔκπυστα ὅν. 
τῷ δήμῳ γενόμενα δἰς μέγα τοῦτο περιέστη χαχόν" διῶ 30 

^ 

1 Par. à»igyro τοὔπω. 3 Ald. ἐμφέρει. ἃ Ald. x«94 

'περ. 4 Ald. λαμβάνεται. 5. Ald, ἔχπτυστα et 1. 80. περιΐστη. 
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τοῦτο g Odvet τῷ φόνῳ τὴν τοῦ δήμου κατάγνωσιν. ὅτε 
δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου frovos καὶ ἀὐϑενεστέρα, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμ- 
πρήσαντος τὸν μοιχὸν σὺν τῷ οἰχήματι καὶ χρινομένου 
παρανόμου τιμωρίας. διαβεβλημένου γὰρ ἅπαξ τοῦ 

ὃ προσώπου καὶ ὀλίγον διαφέρειν δ δοχοῦντος τὸ ξίφει ἢ 

πυρὶ. φονεῦσαι, εἰχότως ἥττω τὴν ἐσχὺν ἔγει ἡ μετάλη- 
7 yu, τὸν τρόπον αἰτιωμέμου μόνον, ὅτε οὐ πυρὶ σιδή- 

op δὲ ἐχρὴν ἀποκτεῖναι. 

“Μαρκελλίνου. Ἢ μετάληψις ἐνταῦϑα ἀπὸ χρό- 
15 ἱνου" συγχωροῦντές γὰρ τὸ πεπραγμένον, τὸν χρόνον αὖ- 

τιώμεϑα τῆς ἀναιρέσεως, οὐχ ὅτι ἀνεῖλε χατηγοροῦντες" 
ἀλλ᾽ ὅτι προανεῖλε τῆς τοῦ δήμον δωρεᾶς χαταμεμφό- 
μενοι" ἐστέον δὲ, ὡς ὃ κατήγορος, χαϑὰ προειρήχαμεν 

. à τῇ προβολῇ τῆς στάσεως, ταύτην τὴν τελείαν ποιήσε- 

48: ται αὔξησιν ἀπὸ πάντων τῶν περιστατιχὼν, φυλαττόν- 

τῶμ μόνον ἕν τι τούτων ἀνεξέταστον, ὃ τὴν μετάληψιν 
αὑτῷ ἐκτελέσοι πρὸς τὴν τοῦ παραγραφικοῦ λύσιν. τοῦ 
ye Mpevyovrog φάσχοντος, ὡς oU δεῖ με χρίνεσϑαι ἐφ’ 
οἷς ὁ δῆμος τὴν ἐξουσίαν ἔδωχεν, ὃ κατήγορος προση- 

29 κύντως ἐρεῖ" καὶ μὴν πρὸ τῆς τοῦ δήμου χάριτος φϑά- 

fec ἀνῃρήκεις τὸν ἄνδρα. 
s 

" 

δ ̓ς Ὃ συλλογισμὸς ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἢ νῦν ἢ τότε. 

X a rfár gov. Tov διώκοντος μεταλήψει χρησαμέ- 

«09 0 φεύγων. συλλογισμῷ χρήσεται, λύων τὴν μετάλη- 
35 ψιν xol ἴσον δειχνὺς τὸ γενόμενον τῷ μὴ γενομένῳ. 

Anoèv γὰρ διαφέρειν εἴτε πρότερον, εἴτε ὕστερον ἀπέ- 
τειψεν, xal ἢ πυρὶ ἢ σιδήρῳ᾽ τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς κχοινό- 

"ἵτήτρς κατασχευάσει" τὸ γὰρ τέλος φησὶν ἐν χεῖται εἴτε 

πρότερον εἴτε ὕστερον καὶ ἢ σιδήρῳ ἢ πυρί" ϑάνατος 

6 Ald. διαφέρει. Par. διαφέρεν, scripsi διαφέρεινι 
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γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοῖν τὸ τέλος, toU? τοίνυν συϊλογισμοῦ πρὸς 
τὴν μετάληψιν γενομένου, ἀντιστρέφεται ἡ ἰσχὺς ÉxaTé- - 

ρων" ἔνϑα μὲν γὰρ ] μετάληψιρ ἰσχύει, ag Devis ὃ συλ- 

λογισμὸς, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐν ἱερῷ τὸν μοιχὸν «ἀποκχτείναντορ᾽ 
ἀσϑενὲς γὰρ τὸ λέγειν, ὅτι οὐδὲν. διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ δ 

« φονεῦσας ἢ ἐν βεβήλῳ. χαὶ γὰρ. μισοῦσι τοὺς πονηροὺς 

οἱ ϑεοὶ, καὶ εἰχὸς αὐτοὺς χαίρειν τῶν ἀνοσίων τῷ φό- 
γῳ" ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰχότος μεϑαδευϑὲν, ἰσχυρότερον πε- 

ποίηκε τὸν συλλογισμόν. ἔνϑα δὲ ἀσϑενὴς ἡ μετάλη- 
ληψις, oͤ συλλογισμὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐπιδείκνυται, 10 
ὡς ἐπὶ rot ἐμπρήσαντος ἐὸν μοιχόν" ἀσϑενοῦντος γὰρ 

τοῦ διώκοντος τὴ μεταλήψει Ór ὧν φησιν ἄλλως οὐχ οὕ- 
τως ἐχρὴν ἀποχτεῖναι, ὁ φεύγων ἐσχύεν tQ συλλογισμῷ" 
οὐδὲν διαφέρει λέγων οὕτως ἢ οὕτως νῦν ἢ ὕστερον ἀπο- 

κτανϑῆναε τὸν ἅπαξ ϑανάταυ ἄξιον. | | 45 

M αρχελλίνου. Ὁ τεχνικὸς ἀπὸ γρόνου μετάλη- 

ψιν διελὼν, ἀπὸ χρόνου καὶ συλλογισμὸν λαμβάνει. τί, 
φησὶ, δεῖ γρόνον ἐξετάζειν, εἴγε ὃ δῆμος χατέγνω ϑα- 
»άτου. χαὶ πάλιν, τί δεῖ τὸν τρόπον ἐξετάζειν, εἰ xol 
οὕτω xaxtiveg ? τελευτᾷν ἔδει" ὥσπερ δὲ τήν μετάληψιν 40' 
οὐκ ἀεὶ ταὐτὸν ἰσχύειν εἰρήχαμεν, ταὐτὸ χαὶ ἐπὶ τοῦ 

συλλογισμοῦ λέγομεν. ἀντιπέπον!3ε γὰρ ἀλλήλων τὰ xt- 

φάλαια ταῦτα, χαὶ ὅπου μὲν μᾶλλον ἡ μετάληψιξ; ἥτ- - 

tov ὁ συλλογισμὸς ἰσχύει, ὅπου δὲ ἧττον ἡ μετάληψις, 
᾿ἐχεῖ πλέον ὃ συλλογισιιός. ὅρα γὰρ ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν 15 
καταλαβόντος καὶ ἐμπρήσαντος, ὡς ὀλίγη μὲν τῆς μετὰ- 328 
λήψεως ἡ ἰσχὺς, τοῦ δὲ συλλογισμοῦ τοὐναντίον peri- 

-gtiu. ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων μηδὲν διαφέρειν, tire ξίφει av- 
-8'20v TOV μοιχὸν εἴτε πυρί. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνελόντος ἐν τῷ 

᾿ἑερῷ τὸν μοιχὸν, πλέον -μὲν 3 5 μετάληψις ἰσχύει, ὀλί- 50 
γον δὲ ὁ σι λλυγισμός. ἔστι γὰρ ἡ μετάληψις, ὅτε οὐκ - 

1 Ald. τοῦτο, 3 Ald. κἀκεῖνος. 3 Alà, δὲ, 

⸗ 
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ἐχρῆν ἐν ἱερῷ, τοῦτο y&g-xaragogowoal lor, ϑεῶν, * 

ὅπερ ἐστὶν ἰσχυρόν. ἀσϑενὲς δὲ τὸ λέγειν, ὅτι οὐδὲν 
διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι τοῦ ἐν βεβήλῳ, ὅπερ ἐστὶ 
τοῦ συλλογισμοῦ. ἔνϑα οὖν ἀσϑενὲς. ὁ συλλογισμὸς, 

b μεθόδου τινὸς δεῖται, ἵνα γένηταί πως πιϑανώτερος καὶ 
- ἐσχυρότερος. οἷον οὐδὲν διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι 

μοιχὸν τοῦ ἐν͵ βεβήλῳ ἀποχτεῖναι" καὶ γὰρ μισοῦσι τοὺς 
πονηροὺρ ol ϑεοὶ, καὶ sixüg αὐτοὺς ἥδεσθαι τῷ γεγενη- 

μένῳ. Ὁρᾷς, ὡς ἡ μέϑόδος ἡ " ἀπὸ τοῦ tixórog ἐσχυ- 

40 ρότερον πεποίηκεν ἀοϑενὲς ὃν ἐνταῦϑα τὸ χεφάλαιον. 

«Δέγομεν δὲ οὗχ ὡς διαιροῦντες, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἔνδειξιν τῆς φύσεως t 

τῶν κεφαλαίων, ἐπεὶ πολλά ἐστι τοῖς διαιροῦσιν ἐνταῦϑα εἰπεῖν" ὃ 

ὅρος, ὅτι πάμπολυ διαφέρει 1j ἀντίϑεσις, εἰ ὅπου καὶ ὃ δῆμος αὖ- 

τοῦ κατεψηφίσατο, ἄξιος ἣν" ἑτέρα μετάληψις, Ott ἐχρῆν αὐτὸ τοῦ- 

45 τὸ εἰπόντα σε, ὧς ἀπέκτεινας καὶ ὅτι ἄξιος ἦν ἀποσφαγῆναι" καὶ 

αἰτεῖν ἄφεσιν, ἧς ἀκόλουθος 3j ἀντίληψις, ὅτε ἐξῆν ὅπερ ἐβουλόμην 

αἰτεῖν" καὶ οὐχ ὑμᾶς δριστὰς ἔδει μοι εἶναι τοῦ τρόπου, xaÓ^ ὃν 

αἰτεῖν ἐχρῆν. 3 

«“« είπει. 
f 

χαρακτηρίζει τὴν ζήτησιν. ἡ δὲ δευτέρα τῆς ἄντι- 
30 ϑέσεώς ἐστι λυτικὴ καὶ γίνεται τοιαύτη, ὅτι ἐχρὴν ai- 

τὸ " τοῦτο τῷ δήμῳ εἰπόντα ὅτι ἀνήρηχας ἄξιον ὄντα, 
- ἄφεσιν αἰτῆσαι" πρὸς ἣν ἀντίληψις ἀκολούϑως, ὅτι ἐξῆν 

ὅπερ ἐβουλόμην αἰτεῖν, 4 χαὶ ὡς ἐβουλόμην, καὶ oUx ἀλ- — 

4 Ald. 9:0. δ Ald. εἷς 4 Post τῆς φύσεως fn Par. fe- 

lium vaeuum sequitur: contextus vero Donnisi in voce: χα- 
ρακτηρίζει τὴν ζήτησιν continuatur. Quae post verba τῆς qv- 

σεως desunt; τῶν κεφαλαίων ἐπεὶ πολλὰ usque ad αἰτεῖν ἐχρῆν, 

ea manu recentiori sunt suppleta, — 2 Par. ἐχρὴν αἰτεῖν. ὅ 
Ald. αὐτῷ: 4 αἰτεῖν καὶ ὡς ἐβουλόμην Ald, om. 
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λον εἶναι μοι nic δωρεᾶς ὁριστὴν, ἣν ὥρισε λαμβάνειν | 
τοὺς ἀριστέας ὃ νόμος. 

, 

p 

Ἢ ϑίσιρ εἰ δεῖ ταῦτα ἐπιτρέπειν, ἢ οὗ δεῖ τοὺς ἀριστίαρ I ἐπὶ. 

τοῖς συκοφάνταις ποιεῖν, 

“Σωπάτρου. Τῇ ἀντιλήψεν χαὶ ϑέσις συνῆπται, δ 
οἷον ὅτι οὐ δεῖ ὑμᾶς ὁριστάς μοΐ τοῦ πράγματος γεμά- 
σϑαι, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς συχοφάνταις ? τοὺς ἀριστέας εἶναι, 

πρὸς ἣν ὃ κατήγορος ἑτέραν ϑέσιν ἐρεῖ, ὅτι δεῖ τὰς 
αἰτήσεις δικαίας ἀλλὰ μὴ βλαβερὰς εἶναι τῇ πόλει, un-. 
δὲ τυραννικῷ τρόπῳ γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ὡς οἱ νόμοι κελεύ- 10 
ουσιν᾽ αὕτη δὲ ἡ ϑέσις χοινοῦ τόπου τάξιν ἐπέχει παρ᾿ 

ἀμφοτέρων ἐξεταζομένη᾽ τοῦ μὲν διώχοντος χατηγοροῦν- 

τος TOU πεποιηχότος, ὡς χαλεπὸν. τὸ ἐπ᾽ ἐξ ξουσίᾳ κε- 

χρῆσϑαι ᾧ βούλεταί τις" τοῦ δὲ φεύγοντος κατηγοροὺν- 
τος τοῦ ἐγκαλοῦντος. ^45 

Μαρκελλίνου. ᾿Ἐνταῦϑα 'δὲ τοῦ φεύγοντος προ- 
τέταχται ϑέσις" ἡ ϑέσις μετὰ κατασχευῆς χαϑρλικῆρ 

οὐ μερικῆς" οὗ γὰρ ἐροῦμεν, ὅτι οὐ χρὴ τῷδέ tw TOL- 
.eUra ἐπιτρέπειν, τοῖς ἐπιβουλεύειν βουλομένοις τισὶν τῶν 
πολιτῶν. καὶ 5 ἀποχτείνειν ὡς ἂν ἐθέλωσιν. ἄτοπον γὰρ 20 
χαὶ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὸ τοιοῦτον, ἢ ἐξουσίαν παρέχειν 
τοῖς πονηροῖς ἀκρίτως, οὺς αὑτοῖς δοκεῖ, 4 φονεύειν τῶν 

πολιτῶν" ἅμα μὲν γὰρ ἀξιωματιχώτερος ὁ λόγος ἀπὸ 

τοῦ χαϑόλου γενήσεται, ἅμα δὲ ἐπιστρεφέστερον ποιεῖ" 

τὸν διχάζοντα, ὡς οὐ περὶ ἑνὸς ἀλλὰ περὶ πολλῶν ὃν- 35 

τος τοῦ. λόγου . συμβήσεται γὰρ παραπλήσια. παϑεῖν, 

δὲ τοῦτον. ἀτιμώρητον ἐάσει. 5 χρήσεται δὲ κἀκεῖνος πρὸς 

τὸ οἰχεῖον συμφέρον τῇ ϑέσει, ὅτι οὐ χρὴ τοὺς ἀρι- 
— ——— ! 

4 Par. τοὺς ἀρίστους. * án. ἐπὶ τοὺς συκοφάντας. ὅ xai 

Ald. om. 4 δοκεῖ Ald, om, . 5 Ald. ἐάσῃ. 
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στέας τοὺς ὑπὲρ τῆς πόλεως κινδυνεύσαντας ὑπὸ τοῖς 
συχυφανταὶς ποιεῖν, 

*H ποίόδτης καὶ 5 γνώμη ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν. 

Μαρκελλίνου, ΣΣωπάτρου. ΤΟαύτοις, φησὶν, 

y ἐπάξομεν τὴν ποιότητα xol τὴν γνώμην. ταῦτα δὲ, φησὶ, 
παραπλησίως κἀνταῦϑα ὥσπερ ἔμπροσϑεν ἐργασόμεϑα" 
αἷον τίνε γνώμῃ προαγεῖλεν αὐτόν" ὃτι δεδιὼς, μὴ ἀντι- 
λέγων ἐν τῷ δήμῳ χρατήσῃ, καὶ ἐπὶ τούτοις δεδιὼς τὴν 

320 χρίσιν οὐχ ὡμολό; '10€ περὶ τὴν ἐχχλησίαν ἀπεχτονέναι, 

40 χαὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ κατηγόρου, τίνι γνώμῃ ὁ κατήγορος 

ἤλϑεν ἐπὶ τὴν χατηγορίαν, ἢ κέρδους χάριν, ἢ à 

ἔχϑραν, 1) δι᾿ αὐτὰ τὸ δίχαιον καὶ τὸν ἄδικον φόνον 

τοῦ πένητος. ἱστέον δὲ, ὡς εὕρηται pia μόνη μετάλη- 

"pig xarà ἀξίωσιν, ἀπὸ πάντων τῶν περιστατιχῶν Ἔξε- 

45 ταζομένη, τῶν ἄλλων ἀφ᾽ ἑνὸς μόνον περιατατιχοῦ ἢ 

χαὶ Óvo τοὐλάχιστον κατασχευαζομένων, ἔστι δὲ αὕτη" 
γόμος τὸν φϑείρανία χύρην ἀνάγεσθαι ἐπὶ κρίσιν τοῦ 
ὡς ἂν βούλοιτο ἡ κόρη ἢ γώμον ἄπροιχον ἢ ϑάνατον 
αἱρεῖσϑαι. φϑείρας τις χύρην ἔφυγεν, συνῴκισεν αὐτὴν ὃ 

20 πατὴρ ἑτέρῳ, μετὰ τοῦτο ἐπανῆχεν ὁ τὴν φϑορὰν ἐργασά- 
μένος, xci ἃ πατὴρ ἀξιοῖ αὐτὸν ἀνάγεσϑαι ἐπὶ χρίσιν, 
καὶ ἀντιλέγει αὑτῇ ὁ ἀνήρ" ἐνταῦϑα γὰρ πρῶτον τὸ 
ἀπὸ γρύνου, ὅτι τότε ἐχρῆν αὐτὸν ἀναγαγεῖν, ὅτε παρα- 
χρῆμα ἐφϑειρεν" εἶτα ἀπὰ τόπου, ὅτε ἐν τῇ on οἰχίᾳ ἣν 

957] κύρη. εἶτα τὸ ἀπὸ ἀροσώπου, ὅτε πατὴρ ἧς μόνης 
καὶ παρϑένος ἣν ? mais, xci οἴπω ἑτέρῳ ἐχδεδομένη" 

εἶτα ἀπὸ αἰτίας, ὑτε τιμωρία * χατὰ τοῦ᾽ πράγματος 
ἑτοίμη καὶ δήμευσις, aAA ovx ἐμὴ αἰσχύνη" ^ εἶτα ἀπὸ 

τοῦ τρόπου, ὅτε ὁ τρύπος ἐφαίνετο τοῦ ἀδικήματος" 
30 χαὶ οὐκ ἐν ἑτέρῳ τινὶ ἦν" ὥστε ε διὰ πάντων εὕρηται αὕτη 

4 Ald, τιμωρέα. — 2 Àld. "E 
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μόνη, ὥστε πολλαπλῆ * εἶναι" ἕκαστον γὰρ αὐτῶν δεῖ 
λυϑῆναι τοῖς προειρημένοις χεφαλαίοις. 

Καὶ ἄλλως, ὃ ἀνωνύμονυ. 

'H προβολή. ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις, στάσεσι μετὰ 
μερικῆς αὐξήσεως ἐστὶν ἡ προβολὴ, exei γὰρ ἐν ἐχείναις ὅ 
ἢ τε ἐν roig ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, xol τῇ πηλικότητι, 
xel τῷ πρὸς τι αὔξησις" ἐνταῦϑα δὲ ἐκείνων ἐχλελοιπό- 

των διὰ πάντων τῶν αὐξητικῶν ταύτην ἐξοίσομεν. τὸ δὲ 
παραγραφιχὸν ἀπὸ ῥητοῦ φησὶν, ἴδιον ποιῶν τῆς μεέτα- 

λήψεως τὸ χεφάλαιον. τὸ μὲν γὰρ παραγραφικὸν, 0 ψι- 10 

λῶς ὀνομάζεται στοχαστιχὸν χεφάλαιον οὐδέ mors ἀπὸ 
δητοῦ γίνεται. τοῦτο δὲ μεταλήψεως ὃν ἀπὸ ῥητοῦ nay- 
τως ἄρχεται; ὥσπερ καὶ πᾶσα μετάληψις. ἐν δὲ τῷ προ- 

χειμένῳ τοῦ τεχνικοῦ παραδείγματι ἀπὸ τοῦ ψηφίσματος - 

τὸ παραγραφικὸν λαμβάνεται. ξητητέον δὲ, τί δὴ ποτε 1ὅ 
εἰ ἀπὸ ῥητοῦ παραλαμβάνεται, τὸ κεφάλαιον, τοῦτο πα- 

θαγραφικὸν ὃν, OU καλοῦμεν τὸ ὅλον παραγραφήν" καὶ 

γὰρ ἡ πρώτη τοῦ φεύγοντορ' φωνὴ χαρακτηρίζει τὴν 

στάσιν" ἀλλὰ λέγομεν, ὅτε εἰ παραγραφὴ ἣν ὅλην τοῦ 
ἀγῶνος ἀποβάλλουσα ? τὴν κρίσιν, λόγον εἶχεν ἡ ἀπο- 20 
ρία" εἰ δὲ διαβολῆς μόνον ἕνεχα τοῦ ἀγῶνος “παραλαμ- 
βάνεται, εἰκότως παραγραφικὸν, ἀλλ᾽ ov παραγραφὴ 
λέγεται. β΄. Ἢ μετάληψις. ἐν τῷδϑ τῷ κεφαλαίῳ 

ἡ φύσις ϑεωρεῖται τῆς στάσέως, χαϑ' ὃ γὰρ ἂν τῶν 
περιστατιχῶν γίνηται ᾽" ἡ μετάληψις, χατ᾽ αὐτὸ πάντως 38 
καὶ τὸ μέταληπτιχὸν κεφάλαιον λαιιβάνεται, ὡς, ἐπὶ 
τοῦ ὑποχειμένου παραδείγματος ἀπὸ τοῦ ' χρύνου" ἔστε 

δὲ δριμύτατον, ἐφ᾽ ᾧ γὰρ μάλιστα ὁ ἀντίδικος ἐρείδε- 

ται, λέγω δὴ τῷ ψηςφίσμκει, ὑπὸ τούτου μᾶλλον ἁλί-" 

5 Ald, πολλαπλοῦςς. 4 Absuntbhaeca Par. Vide: t. ad p. 626. 
8 Cod. Par. 2926. ἐχβάλλουσα. 5 Ald. Par. γίγεται, 801, yi^ 
νήται. — l 30. Par) lauf. κεφάλατν. 

- 
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σχεταὶ" προὔλαβε γὰρ τῷ φόνῳ : τὴν ἀπὸ τοῦ ψηφίσμα- 
τος ἐξουσίαν" ὅταν μὲν ovv ἀπὸ χρόνου, ὡς ἐνταῦϑα, 
ἡ ἀπὸ τύπου, ὡς ἐν τῷ ἀποχτειναντι τὸν μοιχὸν ἐν da- 
Qo, λαμβάνηται 7 μετάληψις, μεγάλην ἔχει ῥοπην" oT- 

5 «y δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου περιστατιχοῦ, οἷον τρόπου, ὡς ἐπὶ 
τοῦ ἐμπρήσαντος τὸν μοιχὺν σὺν TQ οἰχήματὶ, ἁτονω- 
τέρα ἐστί" τί γὰρ διαφέρει τὸ 4 σᾳαγέντα τὸν μοιχὸν 
ἀποθανεῖν τοῦ καέντα τοῦτο παϑεῖν. γ΄. Ἔν ᾧ ὅτι 

οὐδ᾽ ἂν ἔδωχεν" τοῦτο ἔφην ἵνα μή τις ὥσπερ τι 
10 χαϑολιχὺν ἐπὶ παντὸς αὐτὸ λαμβάνειν πειρῷτο παρα- 

γραφιχοῦ" ἔστι δὲ οἷον ἐπιχείρημα. δ΄. Ὁ συλλογι- 
σμός" ᾿Ιστέον, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνομοίων xal πολὺ διδστη. 

κότων οὐχ ἔχει χώραν ὃ συλλογισμὸς OU γὰρ ἔνεστι λέ- 
γειν, ὡς ταὐτὸν εἴη, ἄν τε ἐν ἱερῷ ἄν τε Onov δή “ποτέ 

4διτις χτείνῃ, πλὴν εἰ μὴ τοῦτο βιαιότερον λέγοιμεν, Ori 
ἐχρὴν ἔμπροσϑεν τῶν ϑεῶν᾽ εἶτα ix τῆς ἀποβάσεως τοῦ 
ἀτόπου, ὡς εἴπερ ἀκίνδυνος γένοιτο ἡ ἐν τοῖς ἱεροῖς μοι- 

330 χεία, τὰς ἰδιωτιχὰς οἰκίας καταλιπόντες ἐνταυϑοῖ Σμοι- 

χεύσουσιν. 5. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ὅτε μὲν ἰσχύει τῷ μεταλη- 
20 πτικῷ ὁ κατήγορος τότε ὃ φεύγων ἀσϑενεῖ τῷ συλλο. 

γισμῷ" ὅτε δὲ ἀσθενεῖ ὁ κατήγορος, ἔῤῥωται ὁ φεύγων 
ὡς ἐπὶ τῶν προτεϑέντων παραδειγμάτων. ε΄. Οὐχ ὡς 
ὃ ia LQOUVTEG. διαίρεσιν ἐνταῦϑα, τὴν εὕρεσιν καλεῖ. c. 
Ὃ ὅρος ἀντέστραπται. ἐνταῦϑα ἡ TOv ἀμφισβη- 

25 τούντων ταξις" τοῦ μὲν γὰρ φεύγοντος γέγονεν ὁ συλ- 

. λογισμός " τοῦ δὲ διώχοντος ὁ ὃρος" ἐπειδὴ καὶ ἡ φῦ- 
σις τῆς μεταλήψεως ἀντιστρόφως τὸν φεύγοντα διώ- 

κοντὰ ποιεῖ" ἡ δὲ ἀντίϑεσις ἐνταῦθα ἀντεγχληματικη" 

εἰ δὲ χατὰ ἱεροσύλον ἔχομεν ἢ τυράννου, xc χοινὸν 
30 τόπον ἐνταῦϑα περανοῦμεν. ζ΄. Ἑτέρα μετάληψις. 

ἢ μὲν προτέρα μετάληψις τὴ" φύσιν μιμεῖται τῆς στά- 

ἃ Par. Ἰοῦ, 5. Ald. μοιχεύουσιν. Par. μοιχεύσουσιν. — 6 
Ald. articulum om., recepi ex Par. 

* - 
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σεως" γίνεται γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατιχῶν" αὕτη δὰ 
| λυτιχὴ τῆς ἀντιϑέσεώς ἐστι" πᾶσα γὰρ ἀντίϑεσις μετα- 

"λήψει λύεται" καὶ ἔτι ἡ μὲν προτέρα 7 πρὸς τὸ πρᾶγμα 
γίνεται, ἡ δὲ δευτέρα πρὸς τὸν τρόπον τὸν περὶ τὸ noa- 
yua* ὥστε ἡ μὲν προτέρα πρὸς 0Àov τὸν ἀγῶνα" ἡ δὲ 5 
δευτέρα πρὸς μέρος. 7. Ἢ ϑέσις. ὅτι χοινόν ἐστι τὸ 

κεφάλαιον, αὐτὸς ἐδίδαξεν εἰπὼν, εἰ δεῖ ταῦτα ἐπιτρέ- 

σειν, ἢ οὔ" τὴν δὲ ϑέσιν ἔχ τῶν γενιχῶν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν 
ἐδίων ποιεῖσθαι γρή. - 

- 

Περὶ ῥητοῦ καὶ óiavoíag. | 40 

Συριανοῦ. “Ικανῶς ἡμῶν * xai περὶ τῆς πραγμα- 
τικῆς τῆς τε ἐγγράφου καὶ τῆς ἀγράφου 3 καὶ περὶ με- 
ταλήψεως ἐγγράφου καὶ ἀγράφου διεληλυϑότων, ἀνα- 
yxeiovy ἂν εἴῃ μετελϑεῖν ἐπὶ τὰς vouixag, αἵπερ λοιπαὶ 

τῶν στασεων" " πρὸ. γὰρ τῆς μεταλήψεως οὐχ ἣν εἰχὸς 45. 
'τὰς νομικὰς τιϑέναι" ἵνα μὴ ἐν ταύταις περὶ μεταλη- 
ψεως λέγειν ἐπιχειροῦντές τὴν τῶν προκειμένων Ótaxo- 
᾿πτωμεν 4 διδασχαλίαν" ὠνομάσθησαν οὖν νομικαὶ, διότι 

περὶ γόμους καὶ ῥητά τινα τὴν σύμπασαν ἔχουσι ζήτη- 

σιν" OU γὰρ ὥσπερ, ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οἱ νόμοι χαὶ τὰ 40 

ῥητὰ πρὸς ἑτέρων ἀπόδειξιν παρελαμβάνοντο, οὕτω χὰν- 

ταῦϑα, ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν x&y περιαιρεϑῶσιν οἱ νόμοι, σώ-" 

Cero τὰ ἀδικήματα, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ὅλον κῦρος ἐν τοῖς 
vouoig ἐστίν" ὧν σιωπηϑέντων,, οὔτε ἔγκλημα οὔϑ᾽ Qu 
ἀδίκημα τὸ λειπόμενον τυγχάνεε" ἀνάγονται δὲ πᾶσαε 26 
ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ποιότητα " καὶ πρῶτόν ye περὶ " ῥη- 

τοῦ καὶ ιδιανρίας λεχτέον, ὕπερ ὠνομάσϑη μὲν οὕτως, 

διότι ὃ μὲν κατήγαρος τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ φεύγων τῇ διανοίᾳ 

7 προτέρα Ald. om., recepi ex Par. 
4 Ven. ἡμῶν ἤδη. 4. Ald. .iyegov. — 5 Ven. add. εἰς —' 

σὴν. 4 Ald, διαχόπτομεν. — 5 Ven. περὶ τοῦ ὑποῦ καὶ τῆς 
διανοίας. 
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κέχρηται" ὅρος δὲ αὑτῆς ἐστιν οὗτος" ῥητὸν xoi διάνοιά 
ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καϑ' 
ἣν ὃ φεύγων ῥητῷ vq ἑαυτοῦ ἑκόντος παραβεβασμένῳ, 
in οὐδεμιᾷ ἀδικίᾳ διάνοιαν ἀντιτίϑησι“ xal γένος μὲν 

5 TOU ὅρου ἡ στάσις, τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραὶ χωρίζουσιν av- 

- τὴν ἀντιστάσεως ὁ καὶ συγγνώμης καὶ πραγματικῆς τῆς 
κατα ῥητὸν xol διάνοιαν" ταύταις γὰρ 7 κοινωνεῖν δοχεῖ, 
Jloréov δὲ, ὅτι πᾶσαι αἱ νομικαὶ μονοειδεῖς εἰσιν, ὥσπερ 
αἵ τε ἀντιϑετικαὶ καὶ 7 πραγματικη" ἔφαμεν γὰρ zo- 

10 λάχις εἴδη διάφορα γίνεσϑαι 9 ἐν ταῖς στάσεσιν ἢ" χα- 
τὰ ἐναλλαγὴν χεφαλαίων, 7] κατὰ διπλασιασμὸν ἢ ταξιν 19 
διάφορον" εἰ δὲ μηδὲν τούτων ὑπάρχει, 11 uovoions ἂν 
LU 7 στάσις" διαφέρει δὲ τὸ ῥητὸν xol ἡ διάνοια ἀν- 

᾿τιστάσεως, τῷ τὴν μὲν ἀντίστασιν ἀδίκημα ἔχειν φανε- 

45 ῥὸν xal ἐν αὐτοῖς χεῖσθαι" τοῦτο τοῖς προβλήμασε πρό- 
δηλον᾽ ἐν 'δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ prre ἀδίκημα ἄν- 
τιχρυς, ἀλλ᾽ ὡς ἀδίχημα πως 13 τὸ yeyovóg ' καὶ περι- 
αιφεϑέντος rÜU νύμου ἀσύστατον εἶναι τὸ λειπόμενον" 
ólov νόμος τὸν ξένον εἰς τὸ τεῖχος μὴ ἀνιέναι" πολέμου 

20 χαταλαβόντος ἀνελϑών τις δένος ἐπὶ τὸ τεῖχος ἠρίστευσε, 

xal χρίνεται μετὰ τὴν νίκην 13 νόμου παραβάσεως " οὔτε 
γὰρ ἀδίχημα τὸ ἀριστεῦσαι ἐν πολέμφ᾽ χαὶ περιαιρεϑέν- 

τος τοῦ νόμου εὐεργέτημα μᾶλλον͵ οὐχ ἀδίκημα τὸ γὲγο- 

γὸς, 14 χαὶ συχοφαντὴς ὁ τὰς εὐθύνας ἐπάγων" τῆς «δὲ 

45 συγγνώμης διενήνοχε τῷ ἐν ἐχείνῃ μὲν ἄχοντα τὸν xpt- 

vousvov πεποιηχέναι τοῦτο, διὸ καὶ τὴν κρίσιν ὑπέχειν, 

ἐν δὲ τῷ ῥητῷ Χαὶ τῇ διανοίᾳ ἑχόντα" τῆς δὲ κατὰ δη- 

τὸν xci διάνοιαν πρα;"ματικῆς διαιξέρει ταύτῃ, or, ἐν 
331 ἐχείνῃ μὲν εἰ δεῖ παραβαϑῆναι τὸν νόμον ἢ pu, yive- 

8 Ven. 6 Ven. ἀντιστάσεωώς 18 xoi — 7 Ven. γὰρ xal. 

γίγνεοϑαι. 9 Ald. ἢ. 110 Ven. ἢ διάφορον. 11 Ven. 
ὑπάρχοι. tum Ald. μονοειδὲς, scr.uorosuógg. 412 Ven. πὼς εἶναι. 

13 Ald. xig. 14 Ven, τὸ γεγενημένον. 15 Ven. ὑπέχει, 

L 
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ται 55 ἡ σχέψιρ" ἐνταῦϑα δὲ ὁ μὲν νόμος παραβέβα- 

σται, ξητοῦμεν. δὲ, εἰ δίκαιον τὸ πεπραγμένον n μη. 17΄ 

Aw πᾶτρου. “Μετὰ τὰς λογιχὰς ἀχολούϑως ἐπὶ 

τὴν διαίῥεσιν μέτεισι τῶν νομιχῶν, αἵπερ λοιπαὶ TOY 

στάσεων" αὗται δὲ ἔχουσι τὴν γένεσιν ἀπὸ ῥητοῦ" οἷον 5 

VOLU , ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, διαϑηκῶν" γομικαὶ δὲ 

ἐκλήϑησαν ἀπὸ τοῦ τιμιῳωτάτου xol πρώτου ὄντος ἐν óy- 
τοῖς λαβοῦσαι !9 τὴν ἐπωνυμίαν" νόμος yaQ TO τιμιῶώ- 
τατρν ἐν ῥητοῖς" προτέτακται δὲ πασὼν 7 κατὰ ῥητὸν 
καὶ. διάνοιαν. καίτοι y& μόνης ταύτης οὔσης περὶ ἅτε- 10: 

λῶν πραγμάτων , τῶν ἄλλων περὶ: τελείων οὐσῶν, ἣ 76 
γὰρ κατὰ ἀντινὸμίαν ὁλοκλήρους δύο νόμους ἔχει, ὃ τὸ 

συλλογισμὸς ὁλόκληρον ὁλοκλήρῳ ἀντιτίϑησιν " ὡσαύτως 

χαὶ ἡ ἀμφιβολία" μόνον δὲ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ μέρει 
μὲν ὃ ἕτερος» μέρει δὲ ὁ ἕτερος ἀγωνίζεται" ὁ μὲν γὰρ 45 
τῷ ῥητῷ, ὃ δὲ τῇ διανοίᾳ ἰσχυρίζεται" προτέταχται τοί- 
γυν ἀχολούϑως τῇ τάξει τῆς μεϑόδου" ἄλλως τὲ δὲ χαὶ 
ἐπειδὴ 7 ἀντινομία διπλοῦν ὥσπερ ἐστὶ ῥητὸν καὶ διά- 
yox, ἀλλὰ δὴ xoi ἐν συλλογισμῷ χαὶ ἐν ἀμφιβολίᾳ 05- 
τὸν ἐρευνᾶται xol διανοιά" ἀναγχαίως πρώτῃ ἡ χατὰ 20 
ῥητὸν xab διάνοιαν τῶν ἄλλων νομικῶν ἐξετάζεται, ἅτε 19 

εἰς τὰς τρεῖς ἐμπίπτουσα καὶ περιεχομένη ὑπ᾽ αὐτῶν" καὶ 
περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. 

Μαρκελλίνου. Zi πρῶτον ἥτις ἐστὶν ἢ νομικὴ 
ζήτησις γνῶναι" ὃ γὰρ τοῦτο σαφῶς μαϑὼν ῥᾷον ἤδη 25 

16 Ven. γίγνεται. 17 Ven. addit: Διαιρεῖπαι δὲ κεφα- 

λαίοις τοῖςδε, προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ τῇ πρὸς τὸ ῥητὸν αἰτοῦ TOU ᾿ 

-ταραβάντος τὸν γύμον, προσδιορισμῷ, διανοίᾳ τῇ πρὸς τὸν διο- 

ρισμὸν, συλλογισμῷ , ὅρῳ, ἀνειστάσει, μεταλήψει τῆς ἐκ πράγμα- 

τος, πρὸς τι, ὅρῳ βιαίῳ, μεταλήψει τῇ ἐκ προσώπον, ἐὰν ἐμπίπτει" 

(sic) αἱ δὲ ἐργασίαι p. 332. Ald: 48 Ald, λαβούσει. Par. 
λαβούσης. seripsi λαβοῦσαι. 49 Ald. ἄστε. ΄ ) 

to 



800 ' 5 ΣΧΟΑ͂ΙΑ 
! 

xol τοῖς κεφαλαίοις τῶν νομικῶν στάσεων ἐπιβάλλειν ?* 
δυνήσεται. γίνεται τοίνυν ἢ νομικὴ ζήτησις ovy Or ἂν 
ἁπλῶς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ᾽ Or- ἄν περὶ τὸ ῥητὸν πᾶσα 
κινῆται ?* ἡ ζήτησις" oU περὶ τοῦ κυροῦαϑαι αὐτὸ ἢ μὴ, 

δ τοῦτο γὰρ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς ἀποδέδεικται" ἀλλ 
εἰ παραβέθασται ἢ οὔ" ἴδιον μὲν ovy' τῆς νομικῆς ξητή- 
σεως τὸ περὶ ῥητὸν κύριον τὴν πᾶσαν γίνεσθαι ξήτησιν" 

ἢ γὰρ ἕν, φησὶν, εὑρίσκεται. ῥητὸν ἐμπίπτον, ἢ πλείω" 

πλείω δὲ φαμεν, & xol ἕν εἰς δύο διαιρεῖται , xal μέρει 
40 μὲν ὁ ἕτερος, μέρει δὲ ὃ ἕτερος χρῆται" ὅταν. μὲν οὖν 

* ἐν ὑπάρχῃ τὸ ἐμπίπτον δητὸν, διαιρήσομεν οὕτως " 9 
γὰρ τὴν διάνοιαν τοῦ ϑέντος TO γεγραμμένῳ ἀντιτατ- 

τομεν, xal ποιοῦμεν ῥητὸν χαὶ διάνοιαν, ἢ τοῦτο οὐχ 
ἔχοντες, τῷ ἐγγράφῳ ἄγραφόν τι παραϑήσομεν εἰς ταὺ- 

45 τὸν ἄγοντες ἀμφότερα" χἀὶ ποιήσομεν τὸν συλλογισμόν" 
ὅταν δὲ δύο ὑπάρχῃ ἢ τὰ ἐμπίπτοντα ῥητὰ ἢ καὶ ἕν 
διαιρούμενον, ἀντιτιϑέντες ῥητὸν ῥητῷ ἢ τὸ μέρος τῷ 
μέρεϊ, τὴν ἀντινομίαν ποιήσομεν" περὶ δὲ ἀμφιβολίας 
σαφὴς 0 λόγος" περὶ προσῳδίας γὰρ ἢ διαστολῆς -ἢ τό- 

20 vov ἢ πνεύματος ἢ ὑμωνυμίας ἢ τοιούτου τινὸς ἐν ταύ- 
Ty τὴ στάσει ἡ ζήτησις . οὕτω μὲν αἱ vouixei γίνονται 
στάσεις. ᾿“εχτέον δὲ πρὸ τῶν ἄλλων περὶ ?? ῥητοῦ καὶ 
διανοίας. ΜΠ χατὰ ῥητὸν xoi διάνοιαν ζήτησις δοκεῖ 

χοινωγεῖν μιᾷ τῶν ἀντιϑετιχῶν, λέγω δὴ τῇ ἀντιστάσει" 

— 25 διότι ἐν ἀμφοτέραις ἐστὶν ὁμολογούμενον εὐεργέτημα éx 

φανεροῦ τινος ἀδικήματος. ἡ δὲ διαφορὰ αὕτη, oti ἐν 

μὲν τὴ ἀντεστάσει φύσει ἀδίκημά ἐστι τὸ πεπραγμένον 

καὶ βλαβ n ὁμολογουμένως ἔχει, οἷον τείχους χαϑάίρε- 

σιν, λιιἕνων γῶσιν, καὶ εἴ τι τοιοῦτον" ἐν δὲ τῷ ῥητῷ 

80 χαὶ τῇ διανοίᾳ οὐκέτι εὑρίσκομεν φύσει τὸ ἀδίκημα" δο- 

κεῖ γὰρ κατὰ τοῦτο μόνον ὁ φεύγων ἠδικηχέναι, χαϑὸ 
νό- 

' . 20 Ald. ἐπιλαμβάγειν. — 21 Ald. κινεῖται. — 22 Áld, περὶ om. 
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vópdy παρέβη, βλάβην δὲ οὐδεμίαν oie. κατὰ τοῦ χοι- 
voũ τῆς πόλεως εὑρίσχομεν, οὔτε xao τρις" ἀφαιρες 

ϑέντος γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἀνεύϑυνος ὁ χρινόμενος" καὶ &À- 

λην δὲ τινές φασιν διαφορὰν, ὅτε ἐν μὲν, ξὴ ἀντιατάσει 
'μεῖζόν duri τὸ ἐμπῖπτον ἀδίκημα" ἐν δὲ. end xoi δια- 5 

voie ἔλαττον ,᾿ καὶ πάλιν' ὅτε "ἐν μὲν τῷ ᾿ῥητᾷ καὶ τῇ" 
διανοίᾳ περὶ τὸ ῥητὸν 9] ξήξησις" διὸ xad yojixy ry 

ἡ στᾶσις, ἐν δὲ τῇ ἀνειστάσει rep nodyue, διὸ xai 
λογικὴ 33 στάσες". αὑτὴ Jos  ἀναγχαιοτέρα διαφορᾷ 
εἰδέναι δὲ xen; ὅτε οὐ μόνον ἐν ῥητῷ καὶ ' διανοίῳ 10 
“ἀντιστατικὴ ἀντέϑεσις. εὑρίσκεται; ἀλλ᾽ ἐνέοτε xol ἀντ- M 
ἐγκληματική" οἷον ψόμος πτὸν χαταφεύγοντα' ἐπὶ τὰς 'Ao- 332 

μοδίου “αὶ Aoꝛotoyeicovoc —E ut) ἀναιρεῖν" εἰ δὲ ἡ 
μὴ. act αὐτὸν ϑανάτῳ ξημιοῦσϑαι τὸν gortiovra* Koi- 
τίαν ἐπ᾽ αὑτὰς χαταφυγόντα: "(Sl τις; καὶ. ὑπάχεταν 15 
TO νόμῷ, ἐνταῦϑα ἡ ἀντίϑεσις, ἀντεγχληματικὴ ) ὅτι 

ἄξιός ἦν ἀναιρεθῆναι, hh 1o ἦν $a css Ν Το κ 

“ΠΌΚΟΝ, "oai e 03 

Ἢ xdià ei καὶ. διδνοιῶν tímti διαϊρεῖῥαν ̓πϑοβολῆ" (moii τῇ 

διανοίᾳ, τῷ μὴ προοδιωρίσϑαϊ"" πάλιν διανοίᾳ τοῦ νομοθέτου, συλ- 

λογισμῷ, ὅρῳ, ἀντιϑέσει, μεταλήψει, πρός τι, ὅρῳ βιαίῳ, ϑέσει, 20 

CON ἑτέρᾳ μεταλήψει, ποιότητι, γνώμῃ." - "I aros 30 eto 

av ρεανοῦ.. Αἱ ἐργασίαι. TUV χεφαχαίων τούτων 
ἐκ τῶν. ἐν ταῖς ' ἄλλαις «τάσεσιν εἰρημέμωπ -πρόδηλοι: 

τυγχανόυσι, πλὴν ἴσως τοῦ. προσδιοῤισμαῦ, ὡς ἐστι τοι-:- 
OgÓt*. τσῦ γὰρ φεΐγοντος "ἀντιϑέντος τῇ, σιροβολῇ tmb, 
διανοιῶν καὶ λέγοντος, Ora τοὺς ini προδὸσίῳ- τῆς πό- τ 
λεὼς ἀνιόντας ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶν ξένων o vopbg : —XR 1 

ἀνιέναε, οὐχὶ, τοὺς ἐπ: εὐεργεσίᾳ; ἀχτιτίϑηδσε τὸν προὺῤς-: 
διορισμὸν ὃ κατήγορος λέγων" ὡς οὐδαμοῦ τοῦτο προς-- 

, edd 2 7 νι ἢ 

- 23 Ald, τοκῇ. 1.13. . Ald. «οὐ κατχῳ., scr. τόν. i. Ó ὃ νόμος: 
κωλύει, Ald, om, Ven, τὸν Svoy δ vóg. W 

AnhRetor. IV. 51 
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διώρισεν ὃ νὉμοϑέτης" ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀπείργει τὸν ξένον 
τῆς ? ἐπὶ τὸ τεῖχος. ̓ἀνόδου. — 

Zenásoen Ζητοῦμεν δὲ, τί δή s σοτὲ προβολὴν 
t ῥητοῦ τὴν. προβολὴν ταύτην ὠνύμασιν" ἐροῦμεν οὖν, ὡς 
5 ἀποδιἱστὰς τὰς γνομιχὰς ἀπὸ͵ τῷν λογικῶν τοῦτό φησι»" 
ὅστι γὰρ ἄλλῃ προβολῇ, ἐξ “ἀδικήματος ἀγράφου γιψο- 

pin, q τις "οὐχ ἔστο τῶν γαμιχῷν" ἐνταῦϑα γὰρ ἐξ ἐγ- 
γράφον ἡ προβολή. διὸ πρρσέϑηκα καὶ ῥητοῦ. ἔδει δὲ 

. ἐμφακικώξερον τὸν. Ἑρμογένην περὶ τούτου εἰπεῖν οὕτως. 
. Ὧῤ προβολῇ τῇ απὸ ῥητοῦ. οὐδὰ. γὰρ «αὐτὸ τὸ ῥητὸν προ- 

. . βάλλονται,, ὃ διᾶωσι νοεῖν ἢ τοῦ. τεχνικοῦ λέξις, ἀλλὰ 
/ τὸ ἔγχλημα τὰ διὰ τὸ ῥητὸν γενόμενον, ἄλλως τε δὲ xal 

ὅτε οὐδὲ χρείαν ὄχομεν τοῖς ἐγνωκόσι. αὐτὸ τὸ ῥητὸν προ- 
εἰ κείνειν, ἀλλῶ. τὰ ἔγκλημα τὸ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ». b 

15'H προβολή ἐστιν αὐτὸ τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον γεγονός" οἷον * 
εἰ ἀνέλϑοι ἐπὶ τὸ τεῖχος τεθνάτω " πολιορκίας οὔσης ἀνελϑών t 

ó ʒelonuge xai ὑκάγεται. 39 »νόμχ". e τοίνυν’ προβολὴν à στὸ 

ἀνηλϑες..3. us n 

XenérQoy. H προβολὴ τοῦ κατηγόῤου d. χὰ- 
20 τὰ τοῦ ῥητοῦ ἀνάγνωσιν τοῦ παραβεβασμένου" οἷον &y- 

ἤλϑες. ἐπὸ σὸ. πεῖχος: ToU vVORQU. ἀπαγορεύοντος ταῦτο, 
καὶ δεῖ σὲ WtÜvavos* ἐν ταὐτῷ xe τὴν, ἀνάγνωσιν «που--. 
ἥσοται. οὐχ ἁπλῶς δὲ δεῖ τὴν ἀνάγνωσιν ποιρῖσϑιαε, καὶ 

. ἀπαλλάττεσθαι" ἀλλὰ xol συστάσεις ἐπάγειν μετὰ αὐξή- 
25 σεως, ὅτι οὐ δεῖ κατ᾽ οὐδεμίαν πρόφασιν τοῖς παρα- 

γυμοῦσι καὶ παραβαίνουσι 3- τοὺς νόμους συγγμώμης tvy- 
χάνει», ἀλλὰ. "ταῖς προσηκούσαις ὑπάγειν ξημέαιρ" xoà 

2 τῆς Ald. om., est in Ven. et Par. ' Post ἀνόδου sequitur 

i» Ven. taput.ssQi ᾿ἀντινομίας g..845..-: ^ A. Ald, ἀνελθὸν. 
2 Ald. ἀνεῖλϑες. δ. Ald, — J 
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- ἄλλαις δὲ χρήσει αὐξήσεσι πρὸς κατασχευὴν τοῦ maga 
 ffeflaouévov ὁπητοῦ. 

M a exeAÀivou, Προβολή ἐστιν ἐνταῦϑα αὐτὸ τὸ 
-παρὰ" τὸ ἔγγραφον γεγονὸς, ὅτε παρέβης τὸν νόμον τύ- - 

“δε ποιήσας , προτάττεται δὲ τῶν λουτῶν χεφαλαίων &- ὅ 
χότως ἡ προβολὴ, ἔχϑεσις οὖσα, ὡς εἴρηται, τοῦ πράγμω- 

τος, ἐφ᾽ ᾧ ἡ χρίσις. χρὴ γὰρ διδάξαι τὸν ἀχροατὴν 
'τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ᾧ ἡ κρίσις" ὅτι δὲ οὐ ψιλή τίς ἐστιν 
7) προβολὴ ἔχϑεσις, ἀλλὰ μετὰ χατασχευῆς καὶ δεινώς- 
σεως προάγεται, 'μεμαϑήχαμεν" ἔστε τοίνυν ἡ προβολῇ, 9p 

φησὶν, τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον πεπραγμένον ἀναγκαίως" 
ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ 7 χρίσις. οἷον, ἀνῆλϑὲς , φησὶν, ἐπὶ τὸ 

τεῖχος. τοῦτο᾽ 'δὲ οὐχ ἁπλῶς, ὅπερ εἶπον, ἀλλὰ μετὰ 

τῆς χατασχευῆς, ὅτε ξένος ὦν, xci τοῦ νόμου χατα- 

φθονήσαξ ToU xo ovrog ἀνιέναι τὸν ξένον" ἅμα. 'δὲ χαὶ 415 

τὸ ῥητδν' ἀναγνωσόμεϑᾶ δυσωποῦντες διὰ τούτου τὸν. 
ἀκροατὴν καὶ δύσλυτον χατασχευαζονὲες τὴν προβολήν." ; 

δ 21 διάνοια διττῶς ἐξετάζεται, τοῦ τε γομοϑέτου καὶ τοῦ ὑπευϑύνου" 

ποῦ ui? vouoSérov* οἷον πότε λέγει τοὺς ἀνελϑόντας καὶ ἐπὶ τίσι πὉ 

καὶ διατί, τοῦ δὲ ὑποκειμένου προσώπου τῷ ῥητῷ" οἷον οὐκ εἰ ἀν. 

Ἰιϑονδ 3 δεῖ σκοπεῖν τὸν νόμον, ἀλλὰ μεϑ᾽, ἧς γνώμης, ὅτι 

οὖ , M (00 Lu δυσνοίᾳ. n 

᾿ Svgidvoi. “Τῆς διανοίας τὸ διττὸν τὸ μὲν πρὸς 383 
τὴν nasty. don, τὸ δὲ πρὸς τὸ δηλόν. ὅτε καὶ κατὰ 28 
ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν χρήσασιαι τῇ διανοίᾳ « 

κατὰ μὲν ἔνστασιν; en OU χελώλυχὲν Ὁ vouog ἐν πολέ 

μῳ, ᾿ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ, δτὲ xoi σχολὴ ̓ χατασχοπεῖν᾽ τὴν 
πόλιν" xata δὲ ἀντιπαράστασιν, ὅτι εἰ ̓ δὲ πελώλυχε τοὺς 

ἔδιωτας, ἀλλ᾽ οὗ τοὺς ἀριστέας. ἊΝ 30 

| Zwnargow Εἰχότως ἡ διάνοια “δευτέρα. ἐπειδὴ 
φασι αν 

d Ald, à ἂν ἤλϑον. 2 ov 
"nt «a - 

51.. 
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γὰρ ἡ στάσις ἐξ αἰτίου καὶ .συκέχοντος xol χρινομένου 
καϑίσταται τοῦ αἰτίου προταγέντος, - ὃ ἔστε τὸ ἔγκληειᾳ 
ὸ διὰ τοῦ ὁῃτοῦ ἀναφανὲν, ἀναγχαῖον ἣν τὸ συνέχον 
«μετ᾽ ἐκεῖνο τεϑῆναι ἢ εὐθὺς, Onep ἐστὶν ἡ διάνοια ῥὴ- 

Beg οἷσα τοῦ ῥητοῦ" ἄλλως τὰ δὲ καὶ πᾶν ῥητὸν δια- 

γνοίᾳ. λύεται" ἐπεὶ τοίνυν ὁ κατήγορος χρῆται, τὸ ἀπὸ 
τοῦ νόμου ῥητὸν προβαλλόμενος xoà τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ 
Ψόμου ποιεῖται, εἰχότως ὃ φεύγων ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ 
«διάνοιαν καταφεύγει λέγων οὕτως" οὐκ ἔγνως τὸν νόμον. 

«4» ὁ γὰρ νόμος καλεύδε ξένον μὴ ἀνιέναι τὸν ἐπὶ βλάβῃ, 
ὅτε,. "καιρὸς εἰρήνης ἐστίν" διττῶς δὲ αὕτη ἐξετάζεται, ὡς ᾿ 

e. τεχγιχός φησιν" δεῖ γὰρ καὶ τὴν τοῦ βλάπτοντος ὁη- 

τοῦ διάγνωσιν τῇ διανοίᾳ λύειν TOU νομοϑέτου" χαὶ τὸ 

δοχοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς τοῦ πεποιηχότος διανοίας" λη- 

/— 45 Ψψόμεϑα δὲ τὰς ἀφορμὰς τῶν. λύσεων εἰς, μὲν τὴν τοῦ 
γομοϑέτου ἀπὸ τοῦ καιροῦ, xal ἔτᾳ ἀπὸ τοῦ νομοϑε- 

“τηϑέντος ? πράγματος, καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας. ἀπὸ μὲν 

καιροῦ, οἷον οὐκ ἐν ἠολέμῳ ἐχέλευσεν ὃ νόμος μὴ ἀνιέ- 
vau ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἀλλ᾽ ἐν. εἰρήνῃ, Ort οὐχ ὑπερ- 

86 μαχῆσα: τῆς πόλεως καιρὸς, ἀλλὰ χατασχρπῆσαε" ἐγὼ δὲ 
ἐν πολέμῳ ἀνῆλϑον, ἐπ᾿ ὠφελείςξε τῆς. πόλεως, οὐχ ἐπὶ 
κατασχοπῇ, ἐπὶ σωτηρίᾳ, ἀλλ᾽ ovx émifovAg* τοῦτο δὲ 
ἀπὸ τοῦ “»ομοϑετηϑέντος ἐστὶ πράγματος, φημὶ δὲ τὸ “ 

^ Aye, ὅτι ovx ἐπὶ τούτῳ χωλῦει ἀνελϑεῖν , ἐπὶ Aon, 

25 ἐπὶ προδοσίᾳ, τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ÓUX ἐπὶ τῷ p 71019- 

σαι" ἀπὸ τῆς αἰτίας δὲ, οἷον à τὸς fx μὴ κατα- 

—— οὐχ ἵνα μὴ ἀριστεύσωσεν , ἵνα μὴ προδοσία 

γένηται ἀπὸ τῶν ξένων, οὐχ ἵνα μὴ ὠφέλεια. ἐγὼ 

δὲ ἀνελϑὼν ἠρίστευσα, ὠφέλησα. ἡνάγζασε δέ με τοῦτο 

80 πράττειν ὁ πόλεμος, τὸ ἀνελϑ εῖν δηλονότι" πολλὰ δὲ 
μεώτερα χαὶ χοινὰ διαπράττεσϑαι ποιεῖ ἡ ἐν τοῖς χιν- 
MÀ — 

3 Ald. τεϑεῖναι. 8 Ald, νομοτιϑέντος. 4 Ald. d». δ Ald. τὸ δες. τῷ. 

? 
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δύνοις ἀνάγχη" ἔστι δὲ χυριώτατον ἐν τῇ τῆς διανοίας 
ἐξετάσει ἡ τῆς αἰτίας ἀπόδοσις" ov μόνον δὲ ἀπὸ τού-. 

των ληψόμαϑα τὰς ἀφαρμὰς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων 
τῶν ἐμπιπτόντων Χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῶν περιστα- 
τιχὼν. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ πηλίχου, ὡς ἐπὶ τοῦ προ- δ 

βλήματος τοῦ χατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν παραγραφιχοῦ͵ 
οἷον τοὺ δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἶναι. ἐν τούτῳ 

γὰρ ἀπὸ τοῦ πηλίχου τὴν τῆς διανοίας ἐξέτασιν ποιού- 
μεϑα λέγοντες, ὅτι ἐπὶ τῶν εὐτελῶν xal ὀλίγου τινὸς" 
ἀξίων πραγμάτων διηγόρευσε ταῦτα ὃ νόμος, ἵνα μὴ 10 
ἄλλως πράγματα ἔχωσί τινες ὑπὸ συχοφαντῶν ἐνοχλού- “ 
μενοι πολλάχις, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ φόνου xai τῶν τηλικού-. 
των" ἄλλοι δὲ καὶ τὸ χαϑ᾽ ὁμωνυμίαν εἰς τὴν τῆς δια-. 
voieg φασὶν 9 ἐξέτασιν παραλαμβάνειν" τοῦτο δὲ δοκεῖ 

ἀμφιβολίας εἶναι" ὕμως οὐδὲν ἀπεικὸς χἀνταῦϑα ἐξετά- 16 
ξεσϑαι" δίκαια γὰρ καλοῦνται αἱ τιμωρίαι xat el χρίσεις, 

. ὅϑεν ὁμώνυμος ἡ λέξις" τὴν μὲν οὖν τοῦ νομοϑέτου διά-. 

vous οὕτως ἐξετάζομεν, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος καϑά- 

παν ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς. ὅτι OU μόνον τὸ πραχϑὲν δεῖ 

σχοπεοῖν, ἀλλὰ E τὴν γνώμην, μεϑ'᾿ ἧς. τὸ πραγϑὲν 20 

ἐπράχϑη. καὶ ἅμα τῇ τῶν αἰτίων ὑπεξαιρέσει χρώμεϑα: 
οἷον οὗ κακονοίᾳ πρὸς τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἵνα τι κακὸν ἐρ- 
γάσομαι ἢ τῶν κοινῶν τινα ἢ τῶν πολιτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα εὖ 

| ποιήσω. εἰ οὖν εὖ ἐποίησα, πῶς φαίνομαι τὸν νόμον 

παραβεβηκὼς" κατασχευάσομεν δὲ τοῦτο ἀντιστατιχῶς, 35 

τὴν μὲν “τελείαν τοῦ ἀντιστατιχοῦ ἐργασίαν τῷ οἰκείῳ 
φυλάττοντες τόπῳ" ὅσον δὲ ὑπομνήσεως χανταῦϑα αὐτὸ 

παραλαμβάνοντες τὴν διάνοιαν ἐργασόμεϑα. 

Μαρκελλίνου. διττῶς μὲν αὕτη ἐξεταξεται" x- 
χρηται δὲ αὑτῇ ὁ φεύγων εἰς λύσιν τῆς προβολῆς" «τοῦ 30 
γὰρ κατηγόραυ προβολῇ τοῦ ῥητοῦ κεχρημένου, -μόγῃ 39 

f 

6 Ald. φασὶν om. . 
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αὕτη λῦσαι τὴν ἐν τῇ προβολῇ ToU διώχοντος ἰσχὺν γε- 
γήσεται. πᾶν γὰρ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται. πάνυ δὲ ϑαυ- 
μάσαε δεῖ κἀνταῦϑιι τοῦ τεχνικοῦ τὴν ἀχρίβειαν. οὐ γὰρ 
ἁπλῶς χαϑάπερ οἱ πολλοὶ τοῦ νομοϑέτου μόνον τὴν 

5 διάνοιαν ἐξετάζει, οἷον πῶς καὶ ἐπὶ τίσιν 7 0 νομοϑέτης 
 χωλύει τὸν ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνελϑεῖν, ἀλλὰ διττὴν 
ἡμῖν ταύτης τὴν ἐξέτασιν παραδίδωσι" τὴν μὲν τοῦ νο- 
μοϑέτου, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος σφόδρα ἀχριβῶς" ἔπει- 
δὴ γὰρ δύο ἐστὶ, τό τε ῥητὸν τὸ ἀντικείμενον καὶ ἡ ὃ 

40 πρᾶξις δοχοῦσα παράνομος εἰ ξένος ὧν παρὰ τὸ τεῖχος 
w ἀμελήλυϑεν, ἀμφότερα λύειν ἀνάγχη. ἀμφοτέρων δὲ 

λύσις ἡ αὐτὴ, λέγω δὲ ἡ διάνοια" καϑολιχὸν γὰρ παρ- 
ἄγγελμα, ὅτι τὸ ῥητὸν τὸ βλάπτον τῇ διανοίᾳ τοῦ ϑέν- 

, τὸς λύομεν, τὸ δὲ δοχοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς διανοίας τοῦ 

45 πεποιηχότος συστήσομεν, εἰχότως οὖν ἐπ᾽ ἀμφοῖν , μαλ- 

λον δὲ ἀναγκαίως τῇ διανοίᾳ χρησόμεϑα ἐπί τε τοῦ νο- 

μοϑέτου xor αὑτοῦ τοῦ φεύγοντος, μεϑ' ἧς δηλονότι 

τὴν πρᾶξιν ἐξετάζομεν" πόϑεν δὲ τὰς ἀφορμὰς εἰς ταῦ- 

τα ληψόμεϑας εἰς μὲν τὴν τὸῦ wouodérov ἀπὸ τοῦ και- 

30 ροῦ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ πράγματος xci ἑξῆς, χαϑὰ καὶ 
“Σωπαάτρῳ εἴρηται. 

Τὸ μὴ προσδιωρίσϑαι τοῦ χρωμένου τῷ ῥητῷ ἐστιν. οἷον οὐδὲν τού- 
των προσδιώρισεν ó »ομοϑέτης , ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἶπεν τὸν ξένον μὴ 

ἀνιέγαι.- 

35 «Σωπάτρου. Ent τούτοις τὸ μὴ προσδιορίσϑαε 
κεφάλαιον τοῦ κατηγόρου. ἐπειδὴ γὰρ σφοδρὰ ἡ διά- 

γοια ix τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς" τὸ γὰρ ὡς ἐσὲ τὸ 
πολὺ ἔχειν εὐεργεσίαν δειχνύναν ὁ φεύγων δοχεῖ ἀχρι- 

, Boc ἐξηγεῖσϑαι τὸν νόμον καὶ μὴ τοῦτο βουλόμενον; 

10 ἀναγχαῖον τῷ κατηγόρῳ αὖϑιες ἐπὶ τὴν τοῦ νόμου ἀπό- 
* 

A 

7 Ald. τοῖσι. 8 5$ Ald. om. 

- 
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δειξιν ἱπαναδραμεῖν. τὸ οὖν μὴ προσδιωρισμένον ὥσπερ 
ἐξηγησίς ἐστι τοῦ νόμου, λέγοντος, ὅτι τὸ μὴ προσδι- 
ὠρισμένον τῷ νόμῳ οὐ δεῖ λέγειν. οὐ γὰῤ τὴν αἰτίαν 
τοῦ πραττομένου ἐζήτησεν, ἀλλ᾽ ἄρδην (ἀνεῖλε τὸ πρατ- 
τόμενον" τὸ ξένον μὴ ἀνιέναι, καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πο- ἅ 
λέμῳ. καὶ πολὺ μᾶλλον ἐν πολέμῳ ἢ ἐν εἰρήνῃ. ἐν πο- 
λέμῳ μὲν γὰρ προδοσίας ἐλπὶς, ἐν εἰρήνῃ δὲ οὐδεὶς, 
κίνδυνος: | 

Μαρκελλίνου. Τὸ μὴ προσδιωρίσϑ'αι" πρὸς 
ταῦτα ὁ τῷ ῥητῷ χρώμενος ἀπαντήσεται" ἴδιον γὰρ αὖ- 19 
τοῦ τὸ κεφάλαιον. χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι γνωριστικώτατον 
τῆς κατὰ ῥητὸν xol διάγοιαν ζητήσεως τοῦτο τὸ χεφά- 

λαιογ καὶ ἀεὶ ἐμπίπτον καὶ οὐδέποτε ixÀeimov ἐν ῥητῷ 

καὶ διανοίᾳ ἔστι δὲ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν τούτων ὃ γομοϑέ- 
της διώρισεν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἶπεν μὴ ἐπιβαίνειν τοῦ τεί- 15 

xovg τὸν ξένον. | 

*H —* —E "οινή ἔστιν ἀμφοῖν" ὃ μὲν * γὰρ φεύγων πρὸ 

τὸ μὴ διωρίσϑαι ἀπαντῶν χρήσεται αὐτῇ" οἷον οὐδὲν ᾧετο δεῖν περὶ 

τῶν φανερῶν ὃ νομοϑέτης διορίζειν, κελεύων τοὺς ἐπ᾽ εδνοίᾳ μὴ - 

κωλύεσθαι" ὃ δ᾽ «αὖ διῴκων ἐρεῖ, ὅτι ἄτοπον ἥγήσατο ἁπλῶς ἐπι» 20 

τρέπειν ἀνιέναι τοὺς ξέγους, 9 

Σωπάτρου. Τῷ κεφαλαίῳ τῷ μὴ προσδιωρίσϑαε 
φημὶ λυτικῷ τῆς διάνοίας ὄχτι πάλιν ἑτέραν διάνοιαν ὃ 

φεύγων. τοῦ νόμου ἀντειϑήσει ἐξ, ἀνάγκηρ, διαφέρει δὲ 

αὕτη τῆς πρώτης, χαϑὸ ἡ μὲν μόνου τοῦ φεύγοντός 25 
ἐστιν, ἡ δὲ χοινὴ ἀμφοτέρων xol ὅτε ἡ μὲν πρώτη τοῦ 
ῥητοῦ ἔστιν ἐξήγησις xol λυτικὴ τῆς προβολῆς " ἑρμηνεύεν 
γὰρ τήν τε τοῦ νομοϑέτου διάνοιαν xoi τὴν τοῦ φεύγον- 
τος. αὕτη δὲ ἡ διάνοια πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου 
προσδιωρίσϑαι γίνεται, ἐξήγησις οὖσα τοῦ ἀπροσδιορί- 30 Y 

4 Ald. τήν. 2 Par. toig ξένοις. 8 αὕτη δὲ ἢ διάνοια 
Ald, om. 
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orou, οἷον ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδείγματος τούτου. τὸν δί- 

ψασπιν ϑανατῷ ξημιοῦσϑαι" ῥίψας τις ἐν πολέμῳ τὴν 

ἀσπίδα ἀπέχτεινέ τινα TOV πολεμίων στρατηγὸν καὶ χρί- 

vercet ónpaaníac. ἡ διάνοια λύσις τῆς προβολῆς " οἷον ot 

ὁ τὸν ἐπ᾽ ἀριστείι οὐδὲ σωτηρίῳ πόλεως οὐδὲ βλάβη τῶν 

ἐναντίων ἀφέντα τὴν ἀσαίδα ὃ νόμος χολάξει, ἀλλὰ τὸν 

ἐπὶ δειλίᾳ. ᾿ 

Maox ελλίνου. Πρὸς ταῦτα γίνεσθαι τὸ μὴ προσ- 

ι διωρίσϑαι. ἀναγιγνώσχοντος τὸν νόμον τοῦ κατηγόρου 

40 χαὶ τὰ ῥητὰ ἐπιδειχνύντος ἀόριστα , xai καϑόλου τὸν 

ῥίπτοντα κολαζόμενον. αὕτη δὲ ἡ διάνοια, τουτέστιν ] 

δευτέρα, τοῦ νομοϑέτου τὴν διάνοιαν ἐξηγεῖσθαι βούλε- 

ται, ÓU ἣν αἰτίαν QU προσδιωρίσατο. ὃ μὲν οὖν φεύγων 

. ἐρεῖ, οὐδὲν ἔδει προσδιορίσασϑαι. τὰ γὰρ φανερὰ καὶ 

45 δηλα καὶ ὁμολογούμενα" ov δεῖται προσδιορισμοῦ. περιτ- 

τὰ γὰρ ἂν οὕτως ἐφάνη λέγῳν καὶ πᾶσι πρύδηλα ὃ vo- 

μοϑέτης" ἄλλως τε χαὶ οὐδὲ οὕτως ἀγνώμων ὃ νομοϑέ- 

της xal ὠμὸς καὶ ἀπάνϑρωπος. ὥστε τοὺς ἀνιόντας ἐπα- 

μῦναι τῇ πόλει, ἢ τοὺς ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τῶν ἐχϑρῶν ῥίπτον- 

40 τας τὴν ἀσπίδα, τούτους τιμωρεῖσϑαι χελεύειν. ἐσεάξει δὲ 

xol ἀπὸ παραδειγμάτον πίστεις, οἷον ὅτι πολλαχοῦ τοῦ- 

ro καὶ ἐν ἄλλοις ἐστὶν νόμοις ἰδεῖν" οἷον τὸ μὴ προσδιο- 

οἰζειν, ὡς ἐπὶ τούτου. δοῦλον ἐλευϑέρου παιδὸς μὴ ἐρᾷν" 

οὐχέτι γὰρ προσέϑῃχε, τὸν δὲ ἐλεύϑερον ἐρᾷν" δῆλον γὰρ 

45 τοῦτο σαφὲς, κἂν μὴ προσδιώρισται" ὁ δὲ κατήγορος 

ἐπάγει, ὅτι προσδιορίζεται ἐν οἷς βούλεται ὁ νομοϑέτης - 
καὶ ἐπάξεε xoi αὐτὸς ἀπὸ νόμων τὰς πίστεις. οἷον ἐαν 

τις κατηγορῇ τὰ ψευδῆ, προσδιωρίσατο γὰρ ἐνταῦϑα" 

καὶ ἐὰν εὕρῃ τις μοιχὸν ἐπὶ μητρί. ἐδοὺ καὶ ἐνταῦϑα 

80 προσδιωρίσατο᾽ νῦν δὲ tO? σιγῆσαι μὲν τοῦτο, ἀπαγο- 

ρεῦσαι δὲ ἐχεῖνο, παντάπασιν ἀπείργων φανήσεται" ἔστιν 

4 Ald, ἀπέκχτειναι. 5 Ald. τό. 
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- οὖν δευτέρα διάνοια, ὥσπερ' πολλάκις εἴρηται,. τοῦ νομο- 
ϑέτου"" οἷον τοῦ δεῖσθαι ἢ μὴ τὸν νομοϑέτην προσδιο- 
φίσαι τόδε. ἡ ἑτέρα διάνοια ποινή ἐστιν ἀμφοῖν; xal ὁ 

᾿ μὲν. φεύγων αὑτῇ χρήσεται πρὸς τὸ μηδὲν. προσδιορίσα- 
σϑαι λέγων, ὅτι εἰ καὶ μὴ προσδιώρισεν ὁ νομοϑέτης, 5 

᾿ἀλλὰ σαφὴς τοῦ γράψαντος ἡ διανοια" περὶ γὰρ τῶν ᾿ 

ὁμολογουμένων παρὰ πᾶσι καὶ φανερῶν οὐδὲν usto δεῖν 

προσγράφειν, οὐδὲ χελεύειν τοὺς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τοῦ τείχους 
ἐπιβάντας μὴ κωλύεσθαι, φανερὸν γὰρ ἦν" καὶ ó φεύγων 
μὲν οὕτως" ἃ δὲ κατήγορος ὅτι καϑάπαξ ovx ᾧετο δεῖν 10 
σιστείειν τῇ γνώμῃ. τῶν ξένων. Ono ἁπλῶς ἀπεῖπεν. 

ἐπὶ μηδεμιᾷ προφάσει τὸν ξένον ἐπιβαίνειν τοῦ τείχους ὦ 
χατὰ πολλὰ δὲ διαιρέρει αὕτη τῆς προτέρας, ὅτι ἡ μὲν 

καϑόλου πρὸς τὸ ῥητὸν ἀπαντᾷ, ἡ δὲ οὐ πρὸς ὅλον, ἀλ- 

λὰ μὴ πρὸς μόνον τὸ μὴ προαδιωρισμένον "7 ἔπειτα ὅτε 15 
7 μὲν μόνου τοῦ τῷ ῥητῷ μαχομένου ἐστίμ. ἡ δὲ χοινὴ 
ἀμφοῖν, τοῦ τε φεύγοντος καὶ τοῦ κατηγόρου, καὶ πάλιν 
ἡ μὲν διττὴν ἔχουσα τὴν ἐξέτασιν ὡς εἶπον ἐπί τε τῆς 

τοῦ νομοϑέτου διανοίας καὶ τοῦ φεύγοντος; ἡ δὲ ἁπλῆ, 
διατί οὐδὲν ὃ νομοϑέτης προσδιώρισεν. | 20 

0 συλλογισμός * εἰ μηδὲν διαφέρει τὸ προσδιὼρίσϑαι ἢ ἢ μὴ τῷ ἐγ. 

γράφῳ, ὃ καὶ ἄνευ ἐκείνου ἐστὶν φανερόν. 

Σωπάτρου. ὋὉ συλλογιᾳμὸς ἀπὸ τοῦ φεύγοντός 
ἐστι δεικνύναι πειρωμένου, ὅτι οὐδὲν᾽ διαφέρει τοῦ διωρι- 
xévon τὸν γομοϑέτην τὸ σιγῆσαι παντάπασι, φανερὸν γὰρ 25 

ἣν. διὸ οὗ προσδιωρίσατο. περιττὸν γὰρ περὶ τῶν πᾶσι 

φανερῶν᾽ xal ὁμολογουμένων προσδιορισμῷ χεχρῆσϑαι: 

Μαρκελλίνου. οΕὐϑὺς συνάψει τῇ tno δευτέρας 
διανοίας ἐξετάσει 0 φεύγων τὸν συλλογισμὸν, λύων καὶ διὰ 
τοὐτοὺ τὸ μὴ προσδιωρισμένον, ὁ δὲ συλλογισμὸς τὰ Óts- ζ0 

6 Ald. τὴν γνώμην. 7 Ald, "προςδιωρισμόν. 
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στώναι καὶ κεχωρίσϑαι δοχοῦντα συνάγει τοιαύτην ἔχων 

τὴν φύσιν. ἐρεῖ γὰρ μηδὲν διαφέρειν τὸ προσχεῖσϑαι τῷ 

ῥητῷ, ἢ μή. καὶ γὰρ μὴ προστεϑὲν πᾶσίν ἐστε φανερόν. 

ι Ὃ ὕρος ὅτι πλεῖστον διαφέρει. 

δ Σωπάτρου. Τοῦ φεύγοντος χρησαμένου τῷ συλ- 

λογισμῷ, ὃ χατήγορος ὅρῳ χρήσεται. ἀποχρουόμενος τῷ 

ὅρῳ τὸν συλλογισμόν" ἀεὶ γὰρ ἐναντία τὰ κεφάλαια ταῦ- 
τα ἀλλήλοις καὶ Avrixóv ϑάτερον ϑατέρου" τοῦ οὖν συλ- 
λογισμοῦ κατασκευάσαντος τὸ μὴ διάφορον τοῦ προσδι- 

40 ὡρίσϑαι ἢ μὴ, ὃ ὅρος τὸ διάφορον κατασχευάξει ὅλῳ καὶ 

παντὶ λέγων διαφέρειν τοῦ πρυσδιωρίσϑαι ἢ μή. 

Μαρκελλίνου. ὩΣυλλογισμοῦ εὑρεϑέντος avay- 
" χαίως ἕπεταὶ ὅρος" ἔστε δὲ ὁ ὅρος ὮἾ, ὅτι πάμπολυ βια- 

φέρει. χωρίξᾷι γὰρ ὃ ὅρος τὰ διὰ τοῦ συλλογισμοῦ Ovy- 
15 αχϑέντα. - . 

330. zr ἀντίϑεσιφ' αὐτό ἐστι τὸ γεγονὸς, καὶ πλόον ἕξει γε φεύγων ὃ ἐν 
— 

«uty. - 

Ν 
Σωπαάτρου. 'H ἀντίϑεσις μετὰ τὸν ὅρον ἀπὸ τοῦ 

φεύγοντος γίνεται. ἀπὸ μιᾶς τῶν ἀντιϑετικῶν πάντως 
20 λαμβανομένη κατὰ τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην, ἐν ἢ xai τὲ 

πλέον ἰσχύει ὁ qetyom. χαὶ τοιαύτῃ χρήσεται μεϑόδῳ, 
οἵᾳ ? πρλλάκις εἰρήκαμεν. ὅτι ἡνίκα μέλλομεν λόγον διδό- 
vei ὑπὲρ ὧν ἢ πεπράχαμεν ἢ συνεβουλεύσαμεν, ÓóqeiAouty 
τὰ πρὸ τούτου γενόμενα αὐξῆσαι, καὶ οὕτω τὰ παρ᾽ quuy 

28 εἰσενεγκεῖν. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῇ ἀντιϑέσει ὁ φεύγων χρή- 
σεται" ἀντιστατιχὴ δὲ ἐνταῦϑα ἡ ἀντίϑεσις. ἀντιτίϑησι 
γὰρ εὐεργεσίαν ἀντιστατικῶς πλατύνων αὐτήν. δεῖ δὲ καὶ 
ϑετιχῶρ αὑτὴν μεταχειρίσασθαι" ἀχόλουϑος γὰρ τῇ «w- 

1 ἔστι δὲ ὃ ὅρος ΑἸὰ,. om, , 3 Ald. cia. 
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τιστάσει ϑέσις᾽ olov ὅτε ἕκαστος ὀφείλει ἐν οἷς δύναται 
ὠφελεῖν τὴν πόλιν. διαπφέρει δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦτο, τὸ 
ἀντιστατιχόὸν φημι, τῆς ἀντιατάσεως " χαϑότι ἐν ἐχείνῃ 

μὲν τὸ πεπραγμένον πονηρὸν, ἢ δὲ περίστασις * γαϑὸν, 

τὸ δὲ χαϑελεῖν τὸ τεῖχος πονηρὸν, τὸ δὲ ἐξελϑόντα νικῆ- 5 
σαι ἀγαϑόν. ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον. τὸ μὲν πεπραγμέ- 

voy ἀγαϑὸν, ἡ περίστασις δὲ πονηρόν. τὸ μὲν yàg ἀνε- 
λεῖν τὸν στρατηγὸν τῶν πολεμίων ἀγαϑὸν, ἡ δὲ περί- 
στασις τοῦ νόμου οἷον τὸ ῥῖψαι, τὴν ἀσπίδα πονηρόν. 
ἱστέον δὲ, ὡς ἐπίπαν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ χαὶ τῆς διανοίας 10 
ἀντιστατικὴ " εὑρίσχεταν ἡ ἀντίϑεσις" δεῖ γὰρ εὐεργέτη- 
μια δεικνύναι τὸν φεύγοντα, ἵνα ἔχῃ χώραν τὸ παραβε-. 

βασμένον ῥητὸν παραχρούεσθας τῇ τοῦ εὐεῤγετήματος 
δικαιολογίᾳ- ON 

Μαρκελλίνου. Μετὰ τὸν ὅρον ἡ ἀντίϑεσις. αὕ- 
v5 δ᾽ ἐστὶ τὸ γεγονὸς καὶ πλεῖον ἐν αὐτῇ ὁ φεύγων ἔχει" 
ἐν μὲν γὰρ τοῖς πβοειρημένοις κειραλαίοις πλεονεχτεῖ ὁ x- 

τήγορος τὸ ῥητὸν προβαλλό ομενος᾿ ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιϑέσεως, 

ἥτις ἐνταῦϑα ἀντιστατιχή ἐστι, τοὐναντίον πείσεται ὃ 

κατήγορος" διεξιόντος. τὰ κατὰ τὴν ἀριστείαν τοῦ φεύ- 

yovroc, καὶ éxg aoi ποιουμένου τῶν συμπιπτόντων κα-͵ 

τὰ τὰς μάχας" ἰδιώτατον γὰρ τῆς ἀντιστατιχῆς ἀντιϑέ- 

σεως ἡ τῶν γεγονότων ἔκφρασις... ὥσπερ yao ὁ κατήγορος 
ἐδυσώπει Ὁ τὸν ἀχροατὴν τῷ ῥητῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ὁ φεύγων τῇ ἐχφράσει τῆς ἀριστείας. ὅτι δὲ oU μόνον 25 
ἀντιστατιχῇ ἀντιϑέσει χεχρήμεϑα, ἀλλὰ καὶ ἑτέρᾳ πολ- 

,:άχις πρὸς τὴν ὕλην τὴν. ὑποκειμένην, ἤδη μοι προείρη- 
4 4 hl , , ? - 

ται. διὸ καὶ τὸν τεχνικὸν ἄξιον ϑαγμάσαι, ort τοῦτο προ- 
⸗ τ f , ) M e 

ϑεωρήσας ovx εἰπεν, Ott πάντως ἀντιστατιχὴ ἔσται ἡ ἀν- 
, fo — , - » 4 . τίϑεσις, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῦτο δέδωχε σχοπεῖν ἀντίϑεσιν εἰπὼν 30 

1 Ald. 5 δὲ περίστασις ΜΌΝ τεῖχος πονηρὸν om. 2 

Ald. ἀντιϑετική, 3 Ald. ἀδυσώπῃ. M ^ 
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τὸ γένος, ov διορίσαρ. δὲ ποίων ἀντίϑεσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
ὕλην ἐφ᾽ ἑχάστου προβλήματος τῷ διαιραοῦντε χαταλιπὼν 
σχοπῆσαι καὶ ϑεῖνας τὸ πρόσφορον. 

Ἢ μετάληψις οἷον ἑτέρως ἔδει" καὶ ὡς ἐξὴν σοι ποιεῖν εὖ τὴν πόλεν, 

δ εἰ προῃροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν. 

Σωπάτρον. Δικαίως τοῦ φεύγοντος τὴν εὔεργε- 
, " ω , [4 

σίαν προτείνοντος, ὁ διώχων γρησεται μεταλήψει, ἐν ἢ 
* ? 3 nd " " , ⸗ «t 2 ο΄ : 

τὸν τρόπον αἰτιᾶτὰν TOU πραχϑέντος λέγων, or. ovx ἔδεε 
⸗ —- , 4 3 , , , 9 1 

τούτῳ TQ τρύπῳ τὴν εὑὐεθγέσίαν ἐνδείχνυσϑαι, αλλ 
- " ,' , ⸗ 10 ἐξελθόντα τοῦ τείχους οὕτω τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείξασϑαε 

T 8 “ 4 , , «; , «r 

καὶ ὠφελῆσαι τὴν πολὲέν. χρησεται δὲ ovrog ϑέσει, wortep 
“- , * r 4 ^ ^ 

ὃ φεύγων τῇ ἀντιστάσει. ἐκείνου γὰρ ϑετιχῶς ἐπιχειροῦν- 
τος καὶ λέγοντος, ὅτε ἀνελθὼν ἔσωσα τὴν πόλωι! χενδυ- 

νεύουσαν xci μέλλουσαν ἁλῶναι ix τῶν πολεμίων, καὶ 
45 ἤδη ἐπικειμένων 2 τῷ τείχει μόνος ἔσωσα" δεῖ γὰρ ἐν οἷς 

, , - 1 , 4 , 3 δύναταί τις ὠφελεῖν τὴν πόλιν xal τὸ xotvÓv . οὕτως οὐν 
τοῦ φεύγοντος ἐπιχειροῦντος, ὃ διώχων ἀντεπιχειρήσει λέ- 
yu, ὅτι γρὴ ταῦτα ποιεῖν μὴ παραβαίναντα τοὺς κειμέ- 
vovg νόμους, ἀλλ᾽ ὠφελεῖν τὴν πόλιν πειϑαρχοῦντα τοῖς 

, $ , - ⸗ ⸗ ^ 20 δικαίοις αὑτῆς, κάτωϑεν τοῦ τείχους ἐξιόντα, ἀπὸ τῶν 
πυλῶν ἐπεχδρομὰς ἦ ποιούμενον. 

ΜΜαρκελλίνον. Ἢ τῆς ἀντιϑέσεως λύσις πρόδη- 
λος ἀπὸ τῶν προειρημένων περὶ ἀντιϑέσεως. πᾶσα γὰρ 
ἀντίϑεσις μεταληψει λύεται" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ἑτέρως ἐχρῆν, 

25 οἷον ἐπὶ τοῦ ἀνελθόντος ξένου ἐπὶ τὸ τεῖχος χαὶ ἀρι- 
937 στεύσαντος" λέξει ὁ χατήγορος ὅτι ἑτέρως ἐχρὴν εὕεργε- 

τεῖν καὶ ὡς ἐξὴν ὄντι σοι ξένῳ τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν, εἴ ya 

προγροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν... 

1 ἀλλ᾽ Ald. om, 3 Ald. ἐπικειμένφ. 8 Ald. ἐπ᾿ ἐκ- 

δρομάς. 
1 
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qe πρός τι, ὗς dp ταῖς ἀντιϑετιοῶς" νιόφορον, μεῖζον τὸ Fingrimn 

ἢ πὸ, ἀδίκημα. καὶ ἔστι κοινὸν ἀμφοῖν. 

| Τὸ πρός τι σύγχρισίς ἐστι τοῦ ἀδικήματος καὶ εὕὔερ- 
γετήματος, ὃ iv yag φεύγων" — 

λείπει | 5 

'τὴν ἐμαυτοῦ ἀρετήν" xol ὅτὲ σὺ προσδιώρισεν ὃ νόμος. 
τὸ ποῖόν pne γέρας αἰτεῖν δεῖ, ἀντινομία μὲν ovx ἔστι 
τοῦτο. ὅτι μηδὲ δύο ῥητῶν μάχην ἔχει ἐκ “περιστάσεως. 
ov γάρ ἐσέιν ἐναντίον τὸ χολάζεσθϑαι τὴν γυναῖχα τοῦ 
τυράννου" τῷ τὸν ἀριστέα αἰτεῖν δωρεάν. οὐδὲ ἐστί τις 10 
πδρίστασὶς ἡ τοῦτο ποιόῦσα,. ἀλλὰ Oei ἀμφοτέρους τοὺς 
ψόμους διανοίᾳ λύεσϑαι παρ᾽ ἑνὸς προσώπου, ov γὰρ τῷ 
μὲν ἑνὶ δῆτῳ ὃ ἕτερος χρῆται .᾽ ̓ϑατέρῳ δὲ ὁ ἀντιλέγων, 

ὅπερ ψνεινομίας οἰχεῖον, ἀλλ᾽ ἄμφω ta: ῥητὰ ἀμφόζοροι «" 

ξεταάζουσιν, δ μὲν" τῷ ῥητῷ χεχρημένος, ὁ δὲ τῇ δια- 15 
voig. M , 

ΠΝ ΝΣ x 

᾿ Καὶ ἄλλως τ᾿ ἂν νύμου. 
4 

Ἢ κατὰ ῥητόν' 7 νομικὴ, στάσις. γίνεται, οὐχ 
ὅταν ἁπλὼς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ᾽ ὅταν περὶ τὸ , ῥητὸν 

πᾶσα Ξινῆται " ζήτησις, QU περὶ τοῦ κυροῦ DET αὐτὸ, 20 

ἢ μὴ, τοῦτο yag τῆς. ἐγγράφ οὗ πμαγματικχῆς ἀποδέδει. 

χται, ἀλλ᾽. εἰ παραβέβασται 7. οὔ.. ὅταν δὲ τὴν διάνοιαν, " 

τοῦ ϑέντος τῷ γεγραμμένῳ ἄντιτάττωμεν ? , Τότε πριοῦ- ᾿ 
μὲν ῥητὸν καὶ διάνοιαν. β΄. Προβολῇ ῥητοῦ; xe 
λῶς τὸ ῥητοῦ προσέϑηκε, δβστας τὰς νυμικὰς ἀπὺ τῶν 25 

4 Sequitur in Par. folium liam » unde folii integri ja- 

cturam factam esse liquet, 2 Paf. τυράνου. 5 0 μὲν — 

διανοίᾳ Ald, om., recepi ex Par. | | 
1 Absunt haec a Par. 2.Ald. ἀντιτάττομεν. — Par. 2926. 

ἀντιτῴξττωμῳ. ἃ Ald. διστὰς. Par. διΐστάς, ia 
i 

l [ 
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λογικῶν. προβολὴ yàp ἁπλῶς, ἡ ἐξ ἀδικήματος dá, 
ἐμφαντιχώζερον" δ᾽ ἂν εἶπε προβολῇ τὸ ἀσὰ ῥητοῦ. οὐδὲ 
790. αὐτὴ τὸ ῥητὸν προβάλλεται, ἀλλὰ τὸ. ἔγκλημα τὸ 

διὰ τὸ ῥητὸν γινόμενον « ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ τὴν ἀνάγνωσιν 

5 τοῦ νόμου ποιήσεται, δυσωπῶν διὰ τούτου τὸν ᾿ἀχροατήν. 

|y. Ἡ διάνοια διττὼῶ ἐ" καϑολιχὸν παραγγελμά ἐστιν͵ 

ὅτι τὸ ῥητὸν τὸ βλάπτον τὴ 'διαχοίᾳ. τοῦ ̓ 'ϑέντος λύομεν. 

τὸ δὲ δοχοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς διανοίας, τοῦ «πεποιηχότος 
συστήσομεν. ἐπεὶ γὰρ ὁ χατήγορος τὸ ἀπὸ τρῦ νόμου 

40. ῥητὸν προβάλλεται, εἰχότως. ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ 

διάνοιαν διαφεύγει *, 4 λέγων ὅτε QUX ἔγνῳρ τὸν YOLOY. 

ληψόμεϑα δὲ τὰς βᾳορμὰς. TOV, λύσεων ἀπὸ. τῶν age 

Gtatixuv' olov ὅτι οὐχ ἐν καιρῷ πολέμου ἐχέλευσε μὴ 

.— ἀνιέναι᾽ καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίᾳ, ὅτε ἐχώλυσεν ? ἀνεέναι, μὴ 

45 ποτὲ χατασχοποι ὦσιν, ρὺχ ἵνα μὴ «ἀριστεύῳαεν. ἐπεὶ 

( δὲ τὸ χεφάλαιον. αἰστηρόν ; πως εἶναι δαχεῇ χαᾳἥαπερ ἀγ-- 

τινομοϑετούντων ἡμῶν, εἴγε τοῦ ῥητοῦ διαγορεύοντος 

ἕτερα, ἄλλην ἡμεῖς ἀντεισφέρομεν διάνοιαν, δεῖ τινος 

ϑεραπείας τὴν τραχϑτηξσα, χεϑαιρούσης. διπλοῦς δὲ αὖ- 
40 τῆς ὁ τρύπος, ὅταν ἢ ἁτολίαν τινὰ τοῖς TOU ἐναντίου 

λόῤοις προσάπτωμεν, οἷον" ὅτι φανεῖται δ᾽ νομοϑ ἐτὴς 
κατὰ γὲ τὸν ἀντίδικον. ἀποστερῶν σωτηρίας τὴν πόλιν. 

ἢ ὅταν ἀπαιτῶμεν νόμον φανερῶς τῇ. ἡμετέρᾳ ὥνταπο- 
φαινύμενον διανοίᾳ" ὅτι δεῖξὸν εἴ τις νόμος τὸν ἀνιόν" 

25 τὰ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐχωλυσὲν. ἢ ἐκ παραδειγμάτων xoi ido. 

δ΄. Τὸ μὴ ἀροσδέωρίσϑαι" ἐνταῦϑα πάλιν τὴν τοῦ 

γόμου ἀνάγνωσιν ποι, σεταϊ TOig γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν ἰσχυ- 

᾿ροῖς οὐ μόνον ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς χρηστέον. ὁ. ἩΗ iv 

θα διάνοια" αὕτη διαφέρει τὴς προτέρας, ὅτι ἐχείνη 

30 μὲν μόνου τοῦ q εὐγοντὸς ur, αὕτη. à χοινὴ ἀμφοτέρου, Καὶ 

ὅτι ἢ μὲν προτέρα τὴν τοῦ ῥητοῦ ἑρμηνεύει διάνοιαν, ἢ 

| δὲ δευτέρα τοῦ μὴ προσδιωρίσϑαι. ς΄. Ὁ συλλογ" 

4 Par. καταφεύγε. Ὁ Ald. ἐκέλευσεν. Par. ἐκώλυσεν. 
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9 i 0 £* ἱσχὺν τοῦτο τὸ χεφάλαιον λαμβάπμεδε' ἔς παραδεί- 
γμάτων, εἰ ἔχοιμεν πολλοὺς παρατίϑεσθαε νόμους, qx 
ὧν OU προσδιώρισται τὰ ὁμολογούμενα" καὶ oU διὰ TOU- 
τὸ ψιλῶς τῷ ῥητῷ ἀξιοῦμεν προσέχειν. ζ΄. Αὐτὸ ἐστι 
τὸ γεγονύς᾽" τουτέστιν αὑτὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 5 
καὶ ὅσα περὶ τὴν ἀριστείαν πέπρακται. ἀντιστατιχὼς γὰρ 
ταῦτα εἰσενεχϑήσεται. μέχρι μὲν οὖν τούτου ἐσχυρότερα εἶς 
ves δοχεῖ τὰ τοῦ χατηγόροι, εἴ γε ὁ μὲν φανερῶς ἐπανέ. — 
qe» τῷ νόμῳ, ὃ δὲ ἐξωϑέν τι παρεισάγειν πειρᾶται. "ὃν δὲ 338 
τῇ ἀντιϑέσει πλόον Ekev ὁ. φεύγων διεξιὼν τὴν ἀριστείαν, 10 
καὶ ἀκμάξων ἐπὶ τῷ εὐοργετήμιτι. ; 

- 

Περὶ ἀντινομέας. 
L 

Συριανοῦ. "H'* ἀντινομία ἐκ μὲν τοῦ ὑνὅματος 
πρόδηλος, ὡς ἐναντίωσίν τινα περιέχουσα ? τῶν νόμων. 
οὐχὶ χαϑ' αὑτό. ἄτοπον γὰρ τοῦτό γε, xal Πολιτείας οὐχ 15 
εὖ διοικουμένης, γόμων ἐναντιότητι δουλεύειν. ἀλλὰ φύ. 

σει μὲν οὐδαμῶς ἐναντιουμένων ἀλλήλοις Y 'χατὰ δέ τινὼ 

περίστάσιν ἐναντιοῦσϑαε ̓ δοχούντων" ὅρος à: αὐτῆς οὗ- 

τος" ἀντινομία ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγμοϊος τῶν .. 

ἐπὶ μέρους, καϑ' ἣν 0 φεύγων ἕτερον ἀντιτίϑήσι. νόμὸν 20 
τῷ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου προτεινομένῳ ^d παραβεβασιέν 

vo* 4 ἴδιον δὲ ̓ ἀντινομίὰς τὸ δύο νόμων ὄντων. ἢ τριῶν. 
ἢ ὅσων δή ποτε, 4 £va. πάντως πὰραβεβάσθαι" ἢ ἑνὸς 
μόνου ὄντος νόμον, “μέρος * név: το παραβοεβάσϑαι, μένω. 
ρας δὲ μη: 7 χαὶ ἐν ῥητῷ δὲ καὶ διανοίᾳ παραβεβάσϑαι 25 
ἀναάγχη τὸν γόμον, περὶ οὗ ? κρίσις" εἰ γὰρ μήπω πα- 

-ραβεβασμένος δ᾽ εἴη, ἀλλὰ βδυλὴ προχέοιτο, πότερον 9 

^ 
- 

4 οι, j δὲ ἀν. — 2 Ven. περιέχει. δ' Ald. ̓ ἐναντιώτητει 

4. Ald. et Par. παραβεβασμώφ. Ven. παραβεβιασμένῳ. 5. 

Ven. gore, 6. Ven. μέρος μέν .10& αὐτοῦ παραβ. μέρος δὲ μέ" 
xni w. τ, À. 7 Ald, μὴν καί, — 8 Ald. παραβεβασμένον. in 
Par. per compendium scriptum est. Ven, παραβεβασμένος:. 09. 

N 
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δεῖ παραβαίνειν ἢ μὴ, οὔτε ῥητὸν καὶ ᾿διάνοια, οὔτε ἄν- 
. τινομία συστήσεται, ἀλλὰ πραγματικὴ χατὰ ῥητὸν χαὶ 

διάνοιαν xul πατὰ ἀντινομίαν. Διόπερ οὔτε Ἐρμογένει 

οὔτε Μητροφάνεν τῷ" τούτου ἐξηγητῇ πεισόμεϑα ἀντι- 
ᾧ ψομεχὰ λέγουσιᾳ εἶναι τὰ ξητήματα ἐχεῖνα" τῆς μὲν, χα- 

τὰ δύο νόμους τόδε" “νόμος τὸν ἀποχήουχτον μὴ μεῖ- 

ἔψειν τῶν παϊρώων xui νόμος τὸν ἐπιμείναντα χειμα- 

ζομένῃ 1 wei ἑξῆς" τῆς δὲ χατὰ ἕνα νόμον ἀντινομίας 
T00s'. νόμορ τὴν ᾿'βιασῦ εἶσαν. ἢ γάμον v ϑάνατον αἵ- 

40 osia Deu τοῦν βιασαμένου *? καὶ ἑξῆς" ἑκατέρῳ γὰρ TOU- 

των βουλὴ πρόχειται, -σότερον Ost. παραβαϑῆναι νόμον 
ἢ ποῖον μέρος νόμου" ἐχρὴν δὲ, ὡς ἔφαμεν ἤδη, πα- 
ραβεβάσϑαι, διὸ 453 ταῦτα μὲν πραγματικῆς κατὰ ἀντι- 
γρμίαν ἐρσῦμεν "τὰ. ξητηματα" παράδειγμα δὲ ἀντινομίας 

45 τὴς χατὰ Qvo νόμους ἔστω τόδαϊ γόμος τὸν μὴ ϑάψαντα 

. τὸν αὐτοῦ πατέρα τῆς. πατρῴας. ἐλαύνεσθαι χώρας τῶν 
᾿ἐχείνου 15 , μηβενὸς μετασχόντα, καὶ νόμος τὸν ἀποδύ- 

μένον τὰ ὅπλα ἄτιμον εἰναι" mévys Tig τελευτήσαντος 

αὐτῷ τοῦ nag gg ἀποδόμενος. τὰ ὅπλα. ἔϑαψε τὸν πα- 
20 τέρα χαὶ ὑπάγεται. ἑκατέρῳ τῶν νόμων" τῆς δὲ κατὰ 

ο- ἕνα vouov ἀνρρνημίας παράδειγμα τόδε" vOuog τὸν }υ- 

πήσαντα τοὺς αὐτηῦ. πατέρας, εἰ τελευτήσειεν" ἄταφον 
μένειν", ἔχων. Τις γυναῖχα xal viàv. ἀπεδήμησεν, ὑπὸ χα- 

' χατᾳποντισταῖς γενόμενος ἐδήλωσε. τοῖς. οἴκοι σερὶ λυ- 

25 σεως" ἢ yir] συνεχῶς ἐντυγχάγουσα roig: ' γράμμασι xci 

óa- ἢ ' ᾿ M ' Fi - ^ LI LI ᾿ κι 
P A 

— — .- E 
VXen. ngóreoov,. u 10 Ven, val aerruonrh ψατὰ ἄντ. 11 

Ven. addit.: riv δεσπότην εἶναι αὐτῆς" ἀποκήρυκτος ἐπέμεινεν. ἐν 

χειμαζομένῃ πατρῴᾳ νηΐ, καὶ ἀϑιοῖ δευπότης εἶναι ἀὐτῆς" εἴργει δὲ 

τις, ὡς" πατρυΐας" τῆς δὲ κατὰ Jy xor. À. . 1 Ven. addit: 

δύο᾽ τις κόρας “κατὰ τὸν αὐτὸν ἐβιάσάτο, καὶ jj μὲν γάμον αὑτοῦ, 

ἦ δὲ 'ϑάνατον αἱρεῖται " ἐν ἑκατέρῳ γἀμ τούτων. (Ald. . τούτῳ). 

£5 Ven.- διόπερ.". ' 14 "Ven. μηδενὸς τῶν ἐκεύγου. . 
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δαχρύουσα τῶν ὄψεων ἐστερήϑη " χαταλιπὼν ὃ παῖς πα- 

ρὰ τῇ μητρὶ τὴν οὐσίαν χαὶ πρὸς τοὺς καταποντιστὰς 

ἀπελϑὼν ἀντέδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ πατρός" ἐν δεσμοῖς 

ὧν ἐτελεύτησεν, ἐῤῥίφη κατὰ τῆς ϑαλάσσης, προσηνέ- 

xon τοῖς αἰγιαλοῖς τῶν πατέρων τὸ σῶμα, καὶ ὁ μὲν δ 
πατὴρ βούλεται ϑάπτειν, ἡ δὲ μήτηρ ἀντιλέγει" ἐν- 

ταῦϑα γὰρ τὸ μὲν κατὰ τὴν μητέρα μέρος παραβέ- 

βασται" λελύπηται γὰρ xat αὐτοῦ ὡς τυφλὴν xata 

πόντος, τὸ δὲ χατὰ τὸν πατέρα σῶον ἐστιν. 

Σωπάτρου. [Μετὰ τὸ ᾿ῥητὸν χαὶ τὴν διάνοιαν 1j 40 
ἀντινομία ἐτάγη" καί τοι ἐν τῇ μεϑόδῳ μετὰ τὸ ῥη- . 

τὸν καὶ τὴν διάνοιαν ὃ συλλογισμός" ἀλλά φαμεν., ὡς 
ἀμφύτερα οὐχ ἀλόγως" ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν ὃ συλλογισμὸς 
5100 τῆς ἀντινομίας, x«Ó^ 0 τι χοινωνοῦσιν αὗται αἱ στά- 

σεις, ἅτε δὴ περὶ ἕν ῥητὸν ἀμφοῖν ἐχουσῶν τὴν ζή- 16 

τησιν" ἐνταῦϑα δὲ τὴν ἀντινομίαν πρὸ *5 τοῦ συλλογυ- 
σμοῦ τέϑεικεν, ἐπειδὴ, ὡς καὶ αὐτός φησιν ὁ τεχνικὸρ, 
ὡσπερεὶ * διπλοῦν ἐστι ῥητὸν xai διάνοια 17 ἡ ἀντινο- 
μία καὶ ἔδει τοῦ ἁπλοῦ τεϑέντος ἐπαχϑῆναε xol τὸ δι- 
πλοῦν" χαὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντινομίᾳ »όμοι εἰσὶν οἱ ἐξ- 29 
ἑταζόμενοι, ἐν δὲ τῷ σὐλλογισμῷ ἡ “γνώμη τοῦ ῥητοῦ 

ἐστιν ἡ ἐξεταζομένη" ἔδει οὖν τὴν τοῦ τελείου ῥητοῦ ξή- 

τησιν προταγῆναι τῶν περὶ τὴν γμωμὴν τοῦ ῥητοῦ τὴν 
ζήτησιν ποιουμένων" ἀλλ᾽ εἰ δισιλοῦν ἐστι ῥητὸν. xal 
διάνοια ἡ ἀντινομία, τί δήποτε μὴ εἶδος τάττοιτο. 19 5 

ῥητοῦ xol διανοίας, ὥσπερ στοχασμὸς διπλοῦς, χαὶ ὅρος, 339 
ἀλλὰ καϑ' αὑτὴν στάσις" ἐροῦμεν οὖν, ὅτε ἐχεῖ μὲν οἷ- 
ov ἐν στοχασμῷ καὶ ὅρῳ xdv ἔχωμεν εἶδος διπλοῦν, 

ἀλλὰ πανταγοῦ τῆς στάσεως τὸ ἴδιον σώξεται" ἐν στο- 
χασμῷ μὲν xoi ἁπλῷ καὶ διπλῷ τὸ ἄδηλον᾽ ἐπὶ δὲ ῥη- 10 

15 Ald. πρὸς τοῦ συλλ. τέϑηκεν. 46 Ald. ὥσπερ s. 47 
Ald. διάνοιαν. 18 Ald. τάττοι t0. - ͵ 

Ahetor. IV. 92 
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«oU xal διανοίας χαὶ ἀντινομίας οὐδὲν τοιοῦτο" οὗ γάρ 

ἐστιν ἴδιόν τε ἀμφοῖν, ἀλλὰ διάφορον" τὸ μὲν γὰρ ῥη- 
τὸν καὶ διάνοια παράβασιν ἔχει πάντως ῥητοῦ, ἐν δὲ 
ἀντινομίᾳ τοιοῦτον οὐδέν" ἀλλὰ δύο νόμων περὶ τὴν 

'& μίαν πρᾶξιν μαχομένων, ὁ μὲν ἀναιρεῖται, ὁ δὲ σώξεεαι. 

Εἰδέναι χρὴ, ὡς ov μόνον νόμοι ποιοῦσιν ἀντινομέαν, 
ἀλλὰ καὶ ψηφίσματα καὶ προσψηφίσματα χαὶ ἁπλῶς 
πάντα ῥητά" οὐχ Oti δὲ ἢ νόμοι ἢ ψηφίσματα μεᾶς 

καὶ τῆς αὑτῆς πόλεως ἐναντία ἐστὶν ἀλλήλοις, τοῦτο γὰρ 

40 οὐδὲ μίαν συνίστησι πολιτείαν, ἀλλὰ uj, ἐναντίων ὄντων 

ἐχ περιστάσεως ἡ ἐναντιότης ᾿ἀναφαίνεται" ἐκ νόμων μὲν 

οὖν ἀντινομίαν καὶ ὃ τεχνιχὸς ἐδίδαξεν ἡμᾶς, ἐχ ψη- 
φισμάτων δὲ αὕτη" ἐψηφίσαντο ᾿Αϑηναῖοι τοῖς φεύ- 

. γουσιν͵ ᾿Ολυνθίων πολιτείαν" εἰσιόντες ἐχεῖνοι πλεῖστα 
15 ἀνδράποδα βάρβαρα εἰσήγαγον" ἣν δὲ ψήφισμα vixij- 

σαν τὸν εἰσάγοντα βάρβαρα ἀνδράποδα πλείω τῶν τρι- 
ὧν ἐν δεσμωτηρίῳ εἶναι, ἔστ᾽ ἂν ἐπιδείξῃ 19 τοὺς ταῦ- 
τα βουλομένους ὠνήσασθαι" οἱ ἐπὶ τοῦ λιμένος τινὰς 

ἐνέβαλον τῷ 55 δεσμωτηρίῳ, οἱ λοιποὶ 31 ἀνέξευξαν χαὶ 
20 χρίνονται" ἐνταῦϑα γὰρ δύο ψηφισμάτων εἰσὶ μάχαε, 

τῶν μὲν προβαλλομένων τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεῖν χατὰ τὸ 
ψήφισμα πράττειν, τῶν δὲ τὸ γεγενῆσϑαι αὐτοὺς πολί- 
τας καὶ μὴ ἐπ᾿ ἐμπορίᾳ ?* κατάγειν" γίνεται δὲ xoà 
ἀπὸ ἑτέρων ῥητῶν καὶ διαϑηκῶν, ὡς ἐπὶ τούτου" δια- 

45 τιϑέμενός τις ἐκέλευσε δοϑῆναι τῷ φίλῳ τὴν ϑυγατέρα" 

πρὶν δοϑῆναι ἀριστεύσας τις αἰτεῖ αὐτὴν εἰς γάμον, 
xoci ἀμφισβητοῦσιν" ἐνταῦϑα διαϑήχης xol νόμου ἐστὶν 
ἀμφισβήτησις" καὶ ἑνὶ λόγῳ' ὃν τρόπον ἐπὶ τῷ ῥητῷ 
xol τῇ διανοίᾳ πᾶν ῥητὸν ποιεῖ xol διάνοιαν, xüv δεα- 

80 ϑήχη χἂν κήρυγμα x&v ψήφισμα x&v ὃ τι δή ποτε οὖν, 
᾿τούτῳ τῷ τρόπῳ xol ἡ ἀντινομία" εἴδη δὲ αὐτῆς κατὰ 

19 Ald. ἐπιδεῖξαι. 40. Ald. ἐπὶ τῷ δεσμκ. 44 Ald. λι- 

«οἱ. 22 Ald. ἐπεμπορίοι, 
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τὸν Ἑρμογένη δύο" ἕν μὲν, ὅτ᾽ ἄν δύο ῥητὰ ἐναντία 
ἀλλήλοις ὦσιν ἐκ περιστάσεως, ὡς ἐπὶ τούτου" τοῦ ὑπερ- 

ασπίσαντος τὴν τοῦ ὑπερασπισϑέντος οὐσίαν εἶναι, xol 

τὸν ἀποκήρυχκτον μὴ μετέχειν τῶν πατρῴων" ἀποχήρυ- 
χτὸς ὑπερήσπισε τοῦ πατρός" xal ἀξιοῖ χατὰ νόμους δε- δ 
σπότης εἶναι τῆς οὐσίας" καὶ καϑ᾽ ἕν ῥητὸν eig δύο 
φεμνόμενα" ὡς ἐπὶ τούτου οὗ καὶ ὃ τεχνιχὸς τίϑησι, 
τῶν δύο χορῶν τῶν βιασϑεισῶν ὑπό του, χαὶ τῆς μὲν 
γάμον, τῆς δὲ ϑάνατον αἱρουμένης τοῦ βιασαμένου" 
περὶ δὲ τούτου κὰν τῇ μεϑόδῳ εἴρηται, ὡς διὰ τὸ ἰσά- 10 

ξειν ἀσύστατόν ἐστιν" ἴσως δ᾽ ἂν àp ἑτέρων εὑρεϑείη 
παράδειγμα, τῶν σπανίων δὲ τὸ πρόβλημα. 

*H ἀντινομία ἔστι μὲν οἷόν τι διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοια, ὡς κἀν 
τῇ μιϑόδῳ, xaÓ" ἣν ἐπέγνωμεν τὰς στάσεις, ὡρισάμην" καὶ τοῖς 
σελείστοις γε κεφαλαίοις κοινωνεῖ τῇ στάσει ταύτῃ διπλοῖς δηλαδὴ 15 

. ψινομένοιᾳ" ἔχει δὲ τι καὶ ἴδιον ὡς φανεῖται " οὗτωσὶ δὲ διαιρήσεις, 

προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ, ἑτέρᾳ προβολῇ ῥητοῦ, καὶ πάλιν ἑτέρᾳ 
διανοίᾳ" τῶν δὲ ἐφεξῆς κεφαλαίων τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκλεί- 

σπει, διὰ 10 ἰσάζον" οἷον ἕπετᾳι μὲν τοὔτοις, ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ 

διανοίᾳ τὸ μὴ προσδιωρίσϑαι. καὶ ἢ ἑτέρα διάνοια τοῦ νομοϑέτου" 20 

καὶ 0 συλλογισμὸς καὶ ὃ πρὸς αὑτὸν ὅρος" ἰσάζειν δέ πὼς δοκεῖ 

ταῦτα ἐπ᾽ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν παραπλησίως λέγεσθαι δυνάμενα" 
καὶ χαλεπὸν αὐτοῖς χρήσασθαι δυγηϑῆναι" τὰ μέν τοι μετὰ ταῦτα 

κεφάλαια δῆλά ἐστιν, ἀντίϑεσις, μετάληψις, πρός τι, ὅρος βίαιος, 

$ ϑέσις, ἑτέρα μετάληψις, ἀντίληψις, εἶτα ποιότης καὶ γνώμη. 25 

“Σωπάτρον. ? διαιρεῖται, φησὶν, ἡ ἀντινομία we. 
φαλαίοις τοῖςδε" προβολαῖς δύο, τῇ μὲν τοῦ κατηγόρου, 
vj δὲ τοῦ φεύγοντος" διανοίαις δύο. οἱ δὲ προσδιορι- 
σμοὶ, φησὶ, ? xol αἱ δεύτεραι διάνοιαι, ὅροι τε καὶ συλ- 
λογισμοὶ διὰ τὸ ἐσαζειν * ἐχλείπουσιν, ἀντιϑέσει συγγνω- 30 

4 5 ϑέσις. Par. om. 3 Ven. haec Syriano tribuit: in- 

cipit: διαιρεῖται δὲ $ ἄντ. 5 φησὶ Ven. om.  & Par. ἐξισώ- 

bu». 

92.. 



*. 820 A XOAIA' 

340 μονιχῇ ἢ " ἀντιστατιχῇ, μεταλήψει, τοῖς πρός τι διπλοῖρ' 
ὧν τὸ μὲν σύγκρισιν ἔχει, τὸ 9 δὲ τὸ περιέχον ἐξετάξει 
xal τὸ περιεχόμενον" ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὴν πανο-. 
πλίαν καὶ ϑάψαντος τὸν πατέρα" ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων, 

5 ὡς ϑάψας μὲν τὸν πατέρα διὰ τοῦ ἀποδόσϑοι τὰ ὅπλα, 
πάλιν ἑτέρων εὐπορήσει 7 ῥᾳδίως" ἢ τῷ σώματε χαμὼν 
ἢ φίλων χαρισαμένων" ἄταφον δὲ περιϊδὼν οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς 
πατρίδος ἔτι μένειν ἡδύνατο᾽ ὥστε ὃ μὲν περὶ τῆς τα- 
φῆς νόμος περιέχει τὸν περὶ τῶν ὅπλων, ὃ δὲ περὶ τῶν 

40 ὅπλων ὑπὸ τοῦ ἑτέρου περιέχεται, βιαίῳ ὅρῳ, μεταλή- 
yes ὃ ἐπὶ πρόσωπον. 

Μαρκελλίνου. Πάνυ ἀχριβῶς ὃ τεχνιχὸς προσ- 
ἐθηχε τὸ οἷον" οὗ γὰρ ὄντως διπλοῦς ῥητὸν xoi διά- 
γοιά ἔστιν ἡ ἀντινομία , ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν διαίρεσιν 

15 TOV κεφαλαίων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν ἐφεξῆς, € ὅτε 

XOLVUN/EL τῇ στάσεε τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ, δῆλον € ὅτι 

τοῖς κεφαλαίοις, διπλοῖς δηλαδὴ γινομένοις" δύο γὰρ ὅν- 

των τῶν ἐμπιπτόντων 'Ónto διπλᾶ ἐστι τὰ χεφάλαια" 
διαιρεῖται δὲ ἡ ἀντινομία χεγαλαίοις τοῖρδε, προβολῇ Ó1- 

20 τοῦ, διανοίᾳ " εἶτα ἕπεται τὸ μὴ προσδιωρίσϑαι, ὡς ἐν 

τῷ lónro xol τῇ διανοίᾳ εἴρηται, εἶτα ἑτέρᾳ διανοίᾳ τοῦ 

νομοθέτου, ὅρῳ xai συλλογισμῷ" ἀλλὰ τὰ δύο ταῦτα 

ἐχλείπει διὰ τὸ ἰσαξζειν" μετὰ ταῦτα ἐμπίπτει ἀντίϑεαις» 

μετάληψις, πρός τι, ὅρος βίαιος y ἑτέρα μετάληψις " 
45 ποιότης καὶ γνώμη. 

Ἴδιον δὲ ἀντινομίας κεφάλαιον παρὰ τὴν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ διαί- 
ρέσιν 3j περὶ τοῦ πότερον περιέχει καὶ πότερον περιέχεται τῶν ῥητῶν * 

ζήτησις οἷον ποτέρου γενομένου μηδέτερον ἀναιρεθήσεται τῶν ζη- 
τῶν" ὅπερ κεφάλαιον μετὰ τὸ πρός τι τεϑήασεται᾽ ἀπὸ δὲ τοῦ πα- 

δ ἢ Ven. om, 6 Ven. τὰ Ój, 7 Ven. εὐπορίσει. 8 
Ven. τῇ ἐπὶ πρόσωπον. Sequitur caput περὶ συλλογισμοῦ p. 584. 

Ald, 1 Ald. 5j ῥητῶν. 
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φαδείγματος ἔσται φανερὰ πάντα, οἷον ἀποκήρνκεος μὴ μετεχέτω τῶν 
σεατρῴων καὶ à ἐπιμείνας χειμαζομένῃ νηὶ δεσπότης ἔστῳ τῆς γεώς" 

ἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαζομένῃ πατρῴᾳ vir, κωλύεται δεσπόζειν 9 

αὐτῆς ἣ προβολὴ τοῦ ῥητοῦ, ἀποκηρύκτῳ ὄντε GOL οὗ μέτεστι 

τῶν πατρῴων. ' δ 

Μαρκελλίνου. ᾿Ιδιόν ἐστι, φησὶ, χεφάλαιον πα- 

ρὰ τὰ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ τὸ πότερον περιέχει τῶν ῥη- 
τῶν καὶ πότερον περιέχεται, οἷον ποτέρου τῶν ἁητῶν 
κρατήσαντος οὐδὲ τὰ ἕτερον ἀναιρεθήσεται" πολλὴ δὲ 
ἡ τοῦ κεφαλαίου δύναμις, xol προσάγεσθαι τὰν ἀχροα- 10 
τὴν ἱκανωτάτη, ἐπειδὴ πολλὴν ἔχειν εἰχὸς τὸν δικαστὴν 
τῶν νόμων πρόνοιαν" δυσδιάχριτον δὲ αὑτῷ τὰ ὑποκχεί- 

ψϑνον" κινδυνεύει γὰρ ἕτερον παραβῆναι τῶν νόμων 
ἀναγκαίως" εἴ τις γὰρ τῶν δυοῖν ἀντιδίχων ἐπιδείξειεν, 
ὡς τοῦδε χρατήσαντος τοῦ νόμου οὐδὲ ὁ ἕτερος ἀναν- 15 
οεἴται, δῆλον ὅτε πᾶς ἀὐτῷ δικαστὴς προστεϑήσεται. 
ἀπὸ δὲ τοῦ παραδείγματος" ϑέντες, φησὶ, τὸ πα- 7 
ράδειγμα ἕχαστον τῶν κχεραλαίων σαφῶς διεξέλθωμεμ" 
τέϑεικε γοῦν τὴν προβολὴν μετὰ τὸ παράδειγμα, ἣ τις 
ἐστὶν αὕτη" ἀποχηρύχτῳ σοι ὄντι, ἢ φησὶν, οὐκ ἔξεστι 30 
μετέχειν τῶν * πατρῴων * τοῦτο δὲ ovy ἁπλῶς ϑήσομεν, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἤδη εἰρήκαμεν μετὰ τῆρδε οὔσης κατασχευῆς 
καὶ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ νόμου, τοῦτο γὰρ ἰσχυρὸν καὶ 

μάλιστα δνσωπῆσαι δυνάμενον. . 

411 διάνοια τῦτε 1 λέγει δήπουθεν, ὅταν ὥς κχληρονομήσων, 3 ὅταν 25 

ὡς διαδεξόμενός τι τῶν τοῦ πατρὸς κατὰ τοὺς περὶ τῶν παίδων νό- 

μους ἀντιποιῆταί τις" οὖχ ὅταν ὧς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήκων 

εἶτα ἕπεται ἢ 3 ἱτέρα προβολὴ τοῦ νόμου" οἷον ἄλλως 1s καὶ OX. 

ἄν νόμος τοῦτο σαφὼς διδῷ, τὸ κύριον εἶναι τὸν ἐπιμείναντα 

τῆς νεώς. . 30 

᾿Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἢ διάνοια TOL- 

3 Ald. δεσπάότειν. 35 Ald. ὅτι, | 4 Ald, τόν». d 

4 Ald. τοῦτο. — 3 Par. κληρονόμος ὧν. ὃ 5 Par. om. 



822 ZX0AIA 

αὐτή τις ἔσται" τότε, φησὶ, χωλύει μετέχειν τῶν sra- 
τρῴώων, ὅτ᾽ ἄν μὴ * χειμαζομένῃ τις ἐπιμείνῃ" ὅτ᾽ ἂν 
ὡς χληρονόμος ϑέλῃ μετέχειν καὶ κύριος, οὐχ ὅτ᾽ ἂν ὡς 
ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήγων" οὕτω γὰρ σώζεται διπλῆ 

5 διάνοια, ὥσπερ εἰρήκαμεν, αὐτοῦ τε TOU φεύγοντος xoi 
τοῦ νομοϑέτου" τὸ μὲν γὰρ διορίζειν πότε xoà πῶς κω- 
λύει μετέχειν 5 τῶν πατρῴων τῆς τοῦ νομοϑέτου γνώ- 

341 μης ἐστίν" τὸ δὲ προσϑεῖναι, οὐχ ὅτ᾽ ἂν ὡς ἀλλότριος 
καὶ μῃδὲν προσήχων, δῆλον ὅτι τῆς αὐτοῦ τοῦ γρωμέ- 

10 vov* εἶτα ἕπεται ἢ ἑτέρα προβολή" λύσας, φησὶν, διὰ 
τούτων ὃ φεύγων τοῦ διώχοντος τὸ ῥητὸν ἐπάξει τὸ oi- 

xeiov ῥητὸν πιϑανῶς προοδοποιήῆσας τὴν εἰσαγωγὴν διὰ 
τῆς διανοίας,: καὶ λέγων οὕτως" ἄλλως τε χαὶ Ov ἂν 

- ψόμος τούτῳ διδῷ τὴν παῤῥησίαν" παραπλησία δὲ κἀν- 
᾿45 ταῦϑα ἡ τοῦ ῥητοῦ προβολὴ, ὅτι ὁ νόμος βούλεται τὸν 

ἐν τῇ νηΐ χειμάσαντα δεσπότην εἶναι τῆς νηὸς" 6 εἶτα 

ἕπεται ἢ 7 ἑτέρα προβολή᾽ λύσει μὲν ὃ ἀποχήρυ- 
χτος, φησὶ, πρῶτον τὴν προβολὴν τοῦ ῥητοῦ τῇ δια- 
voíc , ἔπειτα xol τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ προσάγεται ῥητὸν τὸ 

30 χκελεῦον᾽ δεσπότην εἶναι τῆς νηὸς τὸν ἐναπομείναντα χει- 
μαζομένῃ νηΐ" "ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἀντεγχληματιχοῖς στο- 

χασμοῖς προτάττειν μὲν τὴν ἀπολογίαν, εἶτα ἐπάγειν τὴν 
κατηγορίαν προσῖῆχεν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς ἀντινομίαις πρῶ- 

τον μὲν τοῦ ἐναντίου τὸ ῥητὸν λύειν zen, μετὰ ταῦτα 

35 δὲ τὸ οἰκεῖον ἐπάγειν" μᾶλλον γὰρ οὕτως αὐτὸ ὁ ἄχρο- 
τῆς ἀποδέξεται. 

Πρὸς ἣν 5j ἑτέρα διάνοια, ἀλλὰ τηνικαῦτα δίδωσιν, Ov! ἂν μὴ πα- 
τρῷον ἢ τὸ κτῆμα, Or ἂν ἀλλότριον, ὅτ᾽ ἂν μὴ ἀποκήρυκτός τις 

ἢ, 0r ἂν μὴ νόμῳ εἰργόμενος. 

30 «Σωπάτρου. A οὐχ ὅτ᾽ ἂν ἀποχήρυχτος ἢ ὃ 

4 Ald. μετέχοι. 5 Ald. μετέχεε — 6 Ald. γνηώς. 7 Ald. 
articulam om. 
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πιατρῴας νηὸς ἀντεχόμενος: ἱστέον δὲ, ὅτε οὐχέτε δι- 
σελῆν οὕτω ποιεῖται τῆς διανοίας τὴν ἐξέτασιν, ὥσπερ € 

' ἕτερος, ἀλλὰ μόνῃ τῇ τοῦ ναμοϑέτρυ ἀρχεῖται. τίς οὖν 

ἢ αἰτία, ἐν τῷ περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας λόγῳ παρεστή- 
σαμεν" * ἐχεῖ γὰρ τούτου χάριν διπλὴν τῆς διανοίας τὴν 5 

ἐξέτασιν εἴπομεν, ὅτι δύο κατ᾿ αὑτὸν εὑρίσχεται, καὶ 
νόμος ἀντιπίπτων, καὶ πρᾶξις παρὰ τὸ δέον δοχοῦσα 
πεπρᾶχϑαι, παράνομος γάρ" διόπερ ἀναγχαίως ἀμφότερα 
ϑεραπεύων ὃ φεύγων χρήσεται τῇ διανοίᾳ, τὴν μὲν: τοῦ 

γψομοϑέτον περὶ ῥητὸν παραβαλλόμενος, τὴν δὲ τοῦ 10 

φεύγοντος αὐτοῦ περὶ τὴν πρᾶξιν, μεϑ'᾽ ἧς διανοίας tó- 

δὲ τι πεποίηχεν᾽ ἐνταῦϑα δὲ οὐ συμβαίνει τὰ δύο" διὲ 
καὶ μιᾷ τῇ διανοίᾳ χρήσεται ὁ τὸν ἀποχήρυχτον ἔγειν 

τὴν ναῦν κωλύων, ὡς αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἀδικῶν, ἕτερον 
δὲ χωλύειν ἐπιχειρῶν" μόνην. οὖν τὴν τοῦ νομοϑέτρυ προ- 15 

βαλλεται" τὴν δὲ πρὸς τὴν πρᾶξιν οὐδὲ τὴν. ἀρχὴν πα- 
ραληψεται" οὐδὲν γὰρ αὑτῷ παράνομον πέπρακται" ὧσ- 

τε χρῆναι αὐτὸ τῇ διανοίᾳ. κωλῦσαι" τῷ γὰρ μὴ menoa- 

γμένῳ τοὐναντίον ϑαῤῥεῖ, 

x 

Εἴτα ἔστε τὸ μὴ προσδιωρίσθϑαει" ὡς ὃ ὃ ἕτερος. ἂν χρήσηται, καὶ τῷ 20 

ἑτέρῳ ἐστὶ χρήσασϑαι καὶ ἰσάζει * τάχα δ᾽ ἄν τις αὐτὸ καὶ μεϑο- 

δεύσειε διαιρῶν" νῦν δὲ ἡμεῖς oU διαιροῦμεν: ἀλλὰ τὰ κεφάλαια 

δείκνυμεν, καὶ ἔστε φανερά * ἀκολούϑως δὲ τούτῳ τῷ᾽ κεφαλαίῳ καὶ’ 

ὃ ὅρος καὶ ὃ συλλογισμὸς ἰσάζει. 

Σωπάτρου. Ταῦτα διὰ " τὸ ἰσάζειν ἐκλείπει" μά- 25 
ταιον ? γὰρ τὸ λέγειν ταῦτα, ἐν οἷς οὐδὲν πλέον τῶν ἀν- 
τιδίκων εἰσοίσομεν" οὐ μὴν χαϑᾶπαξ ἀναιρεῖ τὸ κεφά- 
λαιον ὁ τεχνικὸς, ἀπείρου οὔσης τῆς τῶν πραγμάτων 
ὕλης" καὶ ὅτι πολλάκις ἐμπεσοῦσά τις βραχεῖα παραλλαγὴ 

| δίδωσι τῷ ἑνὶ χρήσασϑαι" εὑρίσκεται δὲ διαφορὰ χατὰ 30 

i Ald. παρετήσαμεν. — 2 διὰ Ald. om, 3 Ald. μᾶλλον. 
«ὦ 
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φύσιν" οἷον ἐκεῖνο μὲν ὡς χομιδῇ καταφανὲς εἰκότως ovx 
ἐδεήϑη τοῦ προσδιορισμοῦ" τοῦτο δὲ ὡς μὴ ὁμολογουμέ- 
γου τῆς προσϑήχης ἐδεῖτο ; συνεχλείψει δὲ xal 0 συλλο- 

γισμὸς, ἕπεταε γὰρ καὶ ovrog τῷ μὴ προσδιωρίσϑαι. 4 

5 Ἢ μέντοι ἑτέρα διάνοια, 3 ἐστι γνώμη τοῦ ἡ νομοϑέτου, διαφόρως 
ὑφ᾽ ἑκατέρου μέρους ἐξετάζεται ἐπ᾿ ἀμφοῖν τοῖν γόμοιν. οἷον Oii 

τὸν ἀποκήρυκτον εἴργει ὃ γομοϑέτης τῶν πατρῴων" ὃ μὲν διώχων 

ἐρεῖ , ὅτι νομίσας oix ἄξιον εἶναι τὸν ἀπηχϑημένον τῷ πατρὲ 

. τῶν ἐκείνου τινὸς μετέχειν, ὃ δὲ φεύγων οὐχὶ" ἀλλ᾽ iva καὶ καϑ᾽ 

40 αὑτοὺς πονοῦτες καὶ παραβαλλόμενοι τοῖς κινδύνοις κτᾶσϑαι aray- 

κάζωνται, καὶ τὴν βλακείαν δι᾽ ἣν ἀπεκηρύχϑησαν καὶ τὴν τρυ- 
gi» ἀποϑῶνται, 0 νῦν ἐγὼ πεποίηκα ἐπιμείνας τῇ νηΐ" πάλιν δια- 

πὶ δίδωσι τῷ ἐπιμείγαντι 3 τὴν ναῦν, ἵνα δὴν καρτεροῖεν πρὸς τοὺς 

. κινδύνους oi πλέοντες ἢ ὁ τι ἂν εὑρίσκωσιν" πολλάκις δὲ διεμαρτυ- 
45 φάμην, ὡς οὗ διαιρῶν λέγω νῦν, ὅσον δὲ πρὸς ἔνδειξιν τῶν 

xepalalo» ταῦτα ἐχτίϑεμαι. 

V 

Σωπάτρου xoi Μαρκελλίνου. 'H ἑτέρα διά- 
γοιὰ 1 γνώμη ἐστὶ τοῦ νομοϑέτου, φησὶ, διαφόρως ὑφ᾽ 
ἑκατέρου μέρους ἐξεταξομένη πρὸς τὸ συμφέρον" 0 μὲν 

40 γὰρ διώχων ἐρεῖ, ὅτι διὰ τοῦτο ἐλαύνέι τοὺς ἀποχηρύ- 
xrovg τῶν πατρῴων ὁ νόμος, χαϑάπαξ ἡγησάμενος ἀνα- 

ξίους εἶναι τῶν πατρῴων μετέχειν" ὁ δὲ οὐ διὰ τοῦτό 
φησιν, ὅπερ 0 κατήγορος λέγει, ἀλλὰ συνεϑίζων αὑτοὺς 

διὰ τούτου βελτιόνων ἐρᾷν ἐπιτηδευμάτων καὶ μονονουχὶ 
$5 παραινῶν τὴν τρυφὴν ἀποϑέσϑαι, δι᾿ ἣν ἀπεχηρύχϑης- 

σαν, καὶ τῶν χαλῶν ὀρέγεσϑαι" xal πονοῦντας χαὶ τῷ 

σώματι παραβαλλομένους εὐπορίαν συνάγειν" χαὶ. ὥσπερ. 

προστάττοντι τῷ νόμῳ πείϑεσθϑαι" παραπλησίως δὲ xai 

4 Ald. προσδιωρίσασϑαι. 

4 Ald, νομήσας. 24. Ald. τὸν ἐπιμείναντα. Par. πάλεν δεατί 
δίδωσι τῷ ἐπὶ τὴν γαῦν ἵνα om,, manu recentiori ad marg. ad- 
jecta sunt. 
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ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τὴν τοῦ νομοϑέτον γνώμην ἐξετάζουσιν 
ἀμφότεροι" διατί δίδωσιν ὃ νόμος τὴν ναῦν τῷ ivamo- 
᾿μείναντε" ὅτε βούλεται, φησὶ, τοῖς κινδύνοις ἐγκαρτερεῖν 

τοὺς ἐχπλέοντας καὶ μὴ τοῖς φόβοις εἴκειν 5 ῥᾳδίως, μηδὲ 
τῶν νηῶν καταφρονεῖν" ταῦτα μὲν ὁ ἀποκχήρυχτος" axo- 5 
λούϑου δὲ ὄντος καὶ τὴν ἑτέραν ἀποδοῦναι γνώμην παρ- 
ἤχεν ὃ τεχνικὸς ἐπιμαρτυράμενος, ὡς οὐ διδλεῖν αὐτῷ 
τὰ νῦν πρόχειται" ἔστι δὲ ἡ ἑτέρα, ὅτι διάπειραν ὃ νό- 
μος τὴς ἑκάστου τῶν πλεόντων γνώμης ποιοΐίμενος ὧσ- 
στερ δέλεαρ τὴν ναῦν προσέϑηχε τοὺς παντὸς χέρδους 10 

ἡττωμένους ἐλέγχειν βουλόμενος, οἱ πάντα ἐϑέλουσιν 
ὑφίστασθαι πλεονεξίας Évexa. 

*H δὲ ἀντίϑεσις διπλῆ παρ᾽ ἀμφοῖν, οἷον ἀλλ᾽ ἀποκήρυκτος εἶ, 
«καὶ καταδρομὴ ἐνταῦϑα τοπική" ὃ δὲ, ἀλλ᾽ ἐπέμεινα τῇ vui" καὶ 

ἔστιν οἷονεὶ ἀντιστατική" ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἔχφρασις τοῦ χειμῶνος. 15. 

Σωπάτρου. ἹΜετὰ τὴν γνώμην ταῦ νομοϑέτου 
κεράλαιον παραλαμβάνεται ἡ ἀντίϑεσις, ἐν μὲν τῷ παρ: 
όντε προβλήματι ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ἀντιστατικὴ, ἐν ἂλ- 
λοις δὲ ἂν ἡ μία συγγνωμονικὴ, ἡ ἑτέρα μεταστατική" 
xol τὸ παράδειγμα ὡς ἐπὶ ταῦ τεχνιχοῦ" ἐνταῦϑα γὰρ 20 
τοῦ παιδὸς ἡ ἀντίϑεσις ἀντιστατικὴ, οἷον ὅτι ἔσωσα τὴν 
ναῦν, τοῦ δὲ ἐναντιουμένου ἀντεγχληματικὴ, οἷον ὅτι 
ἀποκηρύχτῳ ὄντι σοι οὗ δίχαιον τὴς οὐσίας μετέχειν 
τῆς πατρικῆς" χαὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τούτου" τὸν ὑβρίσαντα 
τὸν αὑτοῦ πατέρα μὴ μετέχειν τῆς οὐσίας" καὶ τὸν ὑβρι- 25 
σϑέντα πατέρα μὴ ἐπεξιόντα τῷ παιδὶ ἄτιμον εἶναι" ἐν 

χώμῳ τις μεϑύσας ἐπαταξς τὸν αὑτοῦ πατέρα" ἐπεξελ- 
ϑὼν ἐκχεῖνος ἡτίμωσεν, μετὰ ταῦτα πολέμου γενομένου 
ó δῆμος ἀμνηστίαν xaxov * ἐποιήσατο, καὶ ἀντέχεται 
τῆς οὐσίας ὁ παῖς καὶ οἱ συγγενεῖς ἀντιλέγουσιν, καὶ 30 

5 Ald, ἥκει, 4 κακῶν. Ald. om, tbid, ἐπιήσατο. , 



e 

826 Z X0.41.4 

αὕτη μέν πως ἡ ξήτησις κατὰ τρεῖς εἶναι νόμους δοχεῖ, - 

κατὰ δὲ δύο ἐστίν" ἡ μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἀντί- 
ϑεσις συγγνωμονιχή" καταφεύξεταε γὰρ ἐπὶ τὸ πάϑος 
τῆς μέϑης, οὐ δίκαιον εἶναι φάσχων τὸν μέϑῃ * δεδου- 

δ λωμένον καὶ μηδὲν ὑγιὲς ἐννοεῖσθαι διὰ ταύτην δεδυ- 

 Vuuévov τοῖς τῶν σωφρονούντων μὲν ἀμαρτήμασε δὲ 

ἑχουσίοις 5 περιπιπτόντων ὑπάγεσθαι ἐγχλήμασιν * o δὲ 
πατὴρ ἐπὶ τὸν νόμον μετατίϑησι τὴν αἰτίαν" τὸν εἶναι 
ἄτιμον κελεύοντα τὸν μὴ ἐπεξελϑόντα '"naríom τῷ ὑβρί- 

$0 σαντι παιδί" καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ παιδὸς μεταστατικι" 

ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἀμνηστίαν. δίδωσι τῶν χακῶν" ὡσαύτως 

καὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς μεταστατικῶς" ἀλλὰ τὸ πραχϑὲν 

ἐμοὶ τῆς περὶ σὲ ἀποχηρύξεως, τῆς τοῦ ἀτιμοῦντός ἐστι 
γόμου ἀνάγχης οὐχ ἐμόν" στε τὸν νόμον ἀναιρήσας 

45 ἀπόλαυε * τῆς ἀπὸ τοῦ “πολέμου ῥοπῆς, τῷ ἀμνηστεῖ- 

σϑαι τῆς περὶ ἐμὲ ὕβρεως" in^ ἀδείας τῆς ἡμετέρας οὐ- 
σίας ποιούμενος τὴν χατάσχεσιν " ἑχατέρου τοίνυν χρωμέ- 
vov τῇ ἀντιϑέσει, ὃ μὲν χατήγορος χοινὸν τύπον εὐϑὺς 

20 παραλήψεται κατὰ τοῦ ἀποχηρύκτου λέγων, ὅτι ὃ μὴ 
343 τῷ πατρὶ γεγονὼς ἐπιτήδειος, τίσιν ἂν γένοιτο πρὸς ὡ- 

φέλειάν ποτε, 0 “δὲ φεύγων ἔχφρασιν παραλήψεται xai 

τοσαῦτα ἐρεῖ, αὔξων τὸ γεγονὸς, ὅσα τοῖς χειμαζομένοις 
, d παραπέπηγεν. 

Μαρκελλίνου. 'H ἀντίϑεσις, φησὶ, διπλὴ ax 
25 ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ ἀποχήρυχτος εἶ καὶ ἄξιος ἀποστερηϑῆναε 

τῆς νηός" ἀντεγχληματιχῶς xoi καταδρομὴ ἐμπεσεῖται 
τοπιχὴ, ἴδιον γὰρ ἀντεγχλήματος ἡ τοπιχὴ χαταδρομὴ" 
ὁ δὲ ἕτερος τὸ πεπραγμένον αὐτὸ προβάλλεται ἀντιστα- 
τικῶς, ὅτε ἔσωσα τὴν ναῦν" τῇ διαβολῇ τοῦ κατηγόρου, 

50 ἀντιτάττοντος τὸ εὐεργέτῃμα, καὶ ἄξιον ἑαυτὸν δεῖξαι 
τοῦ ἔχειν τὴν ναῦν πειρωμένου" 5. ὥσπερ δὲ οἰχεῖον av- 

? Ald. μέϑην δεδουλομένο. ὅ Ald. ἑκουσίως. 4 Ald. 
ἀπέλαβε," 5 Ald. πειρωμένον. 
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τεγχλήματος ἡ τοπιχὴ χαταδρομὴ, οὕτω xol ἀντιστάσεως͵ 
ἡ τῶν συμβεβηχότων δυσχερῶν ἔχφρασις" καλῶς δὲ προσέ- 
ϑηχεν ὁ τεχνιχὸς τὸ οἱονεὶ ἀντιστατικόν" χαϑαρῶς γὰρ 
ἀντιστατικὸν οὐχ ἂν εἴη, ἐπεὶ μηδὲν εὐεργέτημα τῷ πε- 
πραγμένῳ πρός τινα πρόσεστιν, ἀλλὰ μόνον τὸ σωθῆναε 5 
αὐτὴν xxÓ' αὑτὴν τὴν ναῦν. 

“Ἢ μετάληψις πάλιν διπλῆ" ὃ μὲν γὰρ ἀποκήρυκτος ἐρεῖ, ὅτι δικαίως 
ἂν εἰργοίμην τῆς νηὸς, εἰ καὶ τοιοῦτος ἦν. * οὗ γὰρ νῦν καιρὸς 

ταῦτα κατηγορεῖν; ὃ δὲ, ἐφ᾽ ἑτέροις ἔδει ἀνδρίζεσϑαι, καὶ μὴ 

ἐπὶ ᾿τούτοις. 40 

Σωπάτρου. Τῆς ἀντιϑέσεως γινομένης διπλῆς, 
διπλῆ xol ἡ μετάληψις ἁταχολουϑεῖ, toU μὲν κατηγό- 
ρου λέγοντος, ὅτε δεῖ τὴν εὐψυχίαν ἑτέρῳ δείχνυσϑαι 
τρόπῳ καὶ μὴ δι᾿ ὃν παραβήσῃ τὸν νόμον, τοῦ δὲ φεύ- 15 
γοντος καὶ αὐτοῦ λέγοντος, ὅτι ἔδει κατηγορεῖν περὶ ὃν 
qne εἰ τὸν πατέρα ἠδίκησα, ἢ τι τῶν ὑπὸ σοῦ λεχϑὲν- 
των ὥφϑην πεποιηκώς. 

Μαρκελλίνου. Τῆς ἀντιϑέσεως, ὡς εἴπομεν, ov- 
σης διπλῆς ἀντεγκλὴματικῆς καὶ ἀντιστατικῆς, ἀναγκαίως 20 
καὶ ἡ μετάληψις διπλὴ ἐμπεσεῖται. καὶ ὁ μὲν ἀποχή- 
Quxrog πρὸς τὴν τοπικὴν καταδρομὴν παραγραφικῶς 
χρήσεται αὐτῇ. ἐρεῖ γὰρ ὡς εἰ χαὶ ἀληϑὴ τὰ λεγόμενα, 

οὐδὲν μᾶλλον δικαίως ἀποστεροίμην τῆς νηός" OU γὰρ 

νῦν ταῦτα κατηγορεῖν προσήχει" ὃ δὲ ἕτερος χατὰ ἔν- 15 
στασιν χρήσεται λέγων, ὅτε ἕν ἑτέροις δεῖ τὴν ἀνδρείαν 
ἐπιδείχνυσϑαι. 

1 ἥν Ald. om., contra in sqq. babet: εἰ μὲν oU γὰρ 
yUF. 

—ÀM 
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Τὸ πρός ti; ; πότερον βώτων φυλάξασϑαι τῶν νόμων. , & ἐγχωροίη 

λέγειν, ὅτι ὃ μὲν παλαιὸς, ὃ δὲ νέος, καὶ ὃ μὲν ὑπὸ “Σόλωνος τε- 

ϑεὶς, ἂν οὕτω τύχῃ, Y 6 δ᾽ ὑπὸ roiUs: καὶ ὃ μὲν κοινὸς, ὁ δ᾽ ἴδιος" 

καὶ ó μὲν mig τὰ μέγίστα ἔχων; ὃ δὲ περὶ τὰ μριρά. καὶ ὅτε 

5 τούτου μὲν λυϑέντος μεχάλα 5 πόλις βλαβήσεται" ἅτερος δὲ εἶ λυ- 

ϑείη, βραχέᾳ 3 ἢ οὐδέν. 

Μ αρκχελλίνου. Οὐδὲν ἄτοπον εἰ ,γνωριστικώτατον 

τῆς ἄντινομέας κεφάλαιον εἶπεν τὸ πρός τι, τὸ ἐδιώτα- 

τον παρεὶς τὸ περιεχόμενον. εἰ γὰρ ἀντινομία ἐστὶ δυ- 

40 οἷν νόμοιν ix περιστάσεως μάχη, πῶς οὐ τὸ πρός τε 

γνωριστιχώτατον ἂν LE dy ᾧ παράλληλα τιϑέντες τὸ 

ῥητὰ συγκχρίνομεν" ἐν. ᾧ xol μάλιστα προσήχει τὸν ῥή- 

τορα τὴν ἰσχὺν ἐπιδείχνυσϑαι. καὶ ἡ μὲν τοῦ χεφα- 

λαίου δύναμις αὕτη" ϑαυμάσειε δέ τις χανταῦϑα τῆς 

45 ἀκριβείας τὸν TEYVLXOV" πάντα γὰρ οἷς ἂν τις ἐν τῇ 

συγκρίσει χρήσαιτο, συναγαγὼν ἐξέϑετο, ὧν ἐστι mQu- 

τον. τὰ κατὰ χρόνον, oiov πότερος ? πολυχρόνιος τῶν 

ψόμων x«i παλαιότερος" δεύτερον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ 

ϑέντος καὶ ποιότητος, ὅτι τὸν μὲν Σόλων ἔγραψεν 7 

20 “υχοῦργος, τὸν δὲ ὁ δεῖνα φαῦλός τις χαὶ οὐδενὸς ἄξιος" 

ἐνίοϊε δὲ καὶ ἀπὸ τῶν κυρωσάντων, ὡς ὁ “ημοσϑένης, 

ὡς οὗ πρόγονοι ἔϑεντο" ἔστι δὲ καὶ ἕτερος τρόπος συγ- 

κρίσεως, ὅτι ὃ μὲν κοινὸς ὑπὲρ ἁπάντων τῶν πολιτῶν, 

ὃ δὲ ὑπέρ τινων ἰδίᾳ" ὅτι ὃ μὲν χοινὸς ὑπὲρ πάντων 
45 ἀνθρώπων, ὁ δὲ. παρά τισιν νενομισμένος " καὶ ὃ μὲν 

περὶ μεγίστων τεϑεὶς, ὁ δὲ περὶ εὐτελῶν" xal ὅτι τοῦ 

μὲν λυϑέντος μιχρὰ ἢ οὐδὲν ζημιοόμεϑα, εἰ δὲ οὗτος 

ἀναιρεϑέίη, περὶ τοῦ παντὸς ἢ περὶ μεγίστων ὁ κίνδυ- 

γος. τινὲς δὲ προστιϑέασι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς αἰτίας, às 

344 ἣν ἐτέϑη᾽ ὡς παρὰ τῷ Δημασϑένει εἰρίσκομεν. ,AÀoyi- 

1 Par. τύχοι. — 2 Par. βραχὺ. — 5 Ald. πότερον. 



/ 

ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 829 

ζόμενοί τε * ὅτι μητέρα ᾿ὑρέστης ἀπεχτονὼς ϑεῶν δι- 
καστῶν τυχὼν ἀποφυγγαάνει" καὶ πάλιν. Ὁρῶν" γὰρ 

ἐγὼ τὸ ναυτικὸν ὑμῶν καταλυόμενον. 

ῬῈπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ ἴδιον μᾶλλον ἀντινομίας κεφάλαιον, οἷον 

πότερον τὸ περιέχον καὶ πότερον τὸ περιεχόμενον" οἷον ποτέρου γε- 5 

νομένου οὐδέτερος ἀναιρεϑήσεται τῶν νόμων" xai ἐγταῦϑα μὲν χα- 

λεπῶς φανεῖται ἢ φύσις τοῦ κεφαλαίου, ἐπὴ δὲ τοῦ ζητήματος τού- 

του σαφέστερον. ἔσται" δύο τις κατὰ ταὐτὸν ἐβιάσατο κόρας, καὶ 

ἢ μὲν γάμον, 9j δὲ ϑάνατον αἰτεῖ τοῦ βιασαμένου" ἣ γὰρ ἀξιοῦσα 

τεϑνάναι αὑτὸν ἐρεῖ" ὅτε ἀμφοτέραις δώσει δίκην εἰ τεϑναίη" εἰ δὲ 40 

δὴ γήμῃ τὴν ἑτέραν, ϑάτερον μέρος ἔστων ἄκυρον τοῦ νόμου. 

Μαρκελλίνου. Τῶν ἄλλων χεφαλαίων χοινωνούν- 
τῶν ἀντινομίας xoi ῥητοῦ καὶ διανοίας, rovro μόνον 

ἀντινομίας ἐστὶν ἴδιον ὡς προείρηται" πείϑειν δὲ μά- 

λιστα τοὺς ἀχούοντας δύναται. δι ἣν δὲ αἰτίαν, 705 4g 
μὲν προειρήχαμεν, πρὸς τούτοις δὲ, ὅτι ζήτησις ἐν oi- 
τῷ γίνεται, ὁ ποτέρου τῶν ῥητῶν χρατήσαντος οὐδὲ τὸ 

ἕτερον ἀναιρεϑήσεταε. καὶ ποτέρου ἀναιρεϑέντος τρό- 
πον τινὰ καὶ τὸ ἕτερον συναναιρεῖται. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ 
ὑποχειμένου παραδείγματος ὁ τεχνικὸς DUX ἔχων αὐτοῦ Qo 
δεῖξαι τὴν φύσιν, ἐφ᾽ ἕτερον μετέβη παράδειγμα. ἐνταῦ- 
ϑα γὰρ ἕν μέν ἐστι ῥητὸν διαιρούμενον; καὶ μέρει τοῦ 
νόμου ἑκαστη χέχρηται. ἔχει δὲ ἡ τὸν ϑάνατον αἱρου- 
μένη τὸ περιέχον κεφάλαιον. δύναται γὰρ λέγειν, ὅτι 
εἰ μὲν γήμῃ, τῇ ἑτέρᾳ μόνον δώσει δίχην, εἰ δὲ ἀποϑά- 5 
νῃ, ὥσπερ ἐγώ φημι, ἀμφότεραι τιμωρίαν εἰλήφαμεν. 

Ὃ βίαιος ὅρος" εἰ μηδὲ τοῦ πατρός ἐοτιν ἧ ναῦς, τοῦ κλύδωνος 

δέ" ὃ δὲ, ὅτι f. τοῦ πατρός ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἑτέρου τινός. 

“Σωπάτρον. Kowog ἐστιν 0 βίαιος ὅρος,. βιάζεται 

4 contr. Áristocr. p. 644. 5 Ald. ὡρῶν. — pro cor. 
p.260. 6 Par. γίγνεται. 

4 ὃ δὲ ὅτι Par. om. ita legens: εἰ τοῦ πατρός ἐστιν. 
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γὰρ ἑκάτερος, ὃ μὲν φεύγων, εἰ μὴ ταῦ πατρός ἐστιν 
ἡ ναῦς, ἀλλὰ τοῦ κλύδωνος, ὁ δὲ, ὅτι τοῦτο δεινότερόν 

ἐστι τοῦ ὡς πατρικῶν ἀντιποιεῖσθαι. χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀπο- 

δομένου τὰ ὅπλα καὶ ϑάψαντος τὸν πατέρα ὁ μὲν φεύ- 

b γων ἐρεῖ, εἰ μηδὲ ἀποδόσθαι τοῦτο τὰ ὅπλα ἐστὶν, 

ἀλλὰ χτήσασϑαι μᾶλλον vob πατρὸς, τὴ ὁσίᾳ, 3. ἀλλ᾽ οὐ 

τῇ ἀσωτίᾳ ταῦτα ἀποχτησαμένου" δι᾿ οὗ τῶν πατρῴων 

, κληρονόμος κατασταϑείς , εὐπορήσει τυχὼν χρείττω χτή- 

σασϑαι ὅπλα" ὁ δὲ διώκων, εἰ μηδὲ ϑάψαι τὸν πατέρα 

40 τοῦϊό ἔστιν, ἀλλ᾽ ἐν ἴσῳ τοῦ ἄταφον καταλιπεῖν, τὴν 
φυλαχὴν τοῦ σώματος προέμενον, διὸ καὶ τῆς ἐνεγχα- 
μένης στερήσεται. xol τῶν αὑτῶν τοῖς μὴ ϑάψασιν 
ἐγχλημάτων ἀπολαΐσας, ἑτέροις χαὶ μὴ βουλόμενος τῶν 
πατρικῶν παραχωρήσει χλήρων τῇ ἀειφυγίᾳ κατακχριϑείς. 

45 Μαρκελλίνου. Ὁ βίαιος ὅρος βιαεοτέραν 5. ἔχει 
τὴν κατασχευὴν, ἀνατροπὴν ἔχων τοῦ προχειμένον, ὡς 
ἐπὶ τοῦ ἀποχῃρύκτου. ᾿Ερεῖ γὰρ οὐδὲ τοῦ πατρὸς εἶναι 
τὴν ναῦν, ἀλλὰ τοῦ κλύδωνος καὶ τῆς ϑαλάσσης᾽ ὃ δὲ 

τοὐναντίον ἀγωνιεῖταε τοῦ πατρὸς οὖσαν καὶ οὐδενὸς 

20 ἑτέρου δεικνύναι 

Ἢ ϑέσις δὲ καὶ τὰ ἑξῆς, εἰ ἐμπίπτοι, ἐξετασϑήσεται, ὡς ἐν ταῖς 

ἀντιϑετικαῖς. 

᾿ Μαρκελλίνου. Οἷον εἰ μὴ δεῖ τὸν κινδυνεύοντα 
καὶ τῆς ψυχῆς ἀφειδήσαντα ἀποστερῆσαι τοῦ γέρως, 

25 ὅπερ ὁ νόμος αὐτῷ δίδωσι" χαὶ τοὐναντίον πάλιν" εἰ μὴ 
δεῖ τοῖς ἀποχηρύχτοις καὶ τῶν οἰχείων διὰ πονηρίαν ἀπ- 

“ εληλαμένοις τὰ τῶν μεμισηκότων πατέρων παρὰ τοὺς 
νόμους χαρίξεσϑαι. 

2 Ald. τῶν. 1. 10. Ald. καταλειπεῖν. δ. Ald, οὐσία: 4 
Ald. rj. — 5 βιαιοτέραν Eye. Ald. om. 
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Περὶ συλλογεσμοῦ. 

Συριανοῦ. 'O* συλλογισμὸς ὠνόμασται μὲν ἀπὸ 
τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν συλλογισμοῦ" ὡσπερ γὰρ ἐκεῖνος 
διὰ τῶν ἀληϑῶν ἀποδείξεων χατασχευάζει τὸ ξητούμε- 
γον, οὕτω xol οὗτος ? διὰ τῶν πιϑανὼν λόγων εἰς ταὺ- 5 

τὸν ἄγει τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ" ὅρος δὲ αὐτοῦ ἐστιν 345 
οὗτος" συλλογισμός ἐστε στάσις πολιτιχοῦ πράγματος 
τῶν ἐπὶ μέρους. Xa" ἣν διάνοιαν μὲν * οὐκ ἀντιτίϑε- 
μὲν τῷ ῥητῷ. ἄγραφον δέ τι ὡς ὅμοιον τῷ ὑπὸ τοῦ 10 
ψόμου χεχωλυμένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγομεν. τοῦ δὲ συλλο- 
γισμοῦ ὁ μέν τις ἐκ τοῦ χατηγόρου γίνεται," O δὲ ix 
to) φεύγοντος. ἔφαμεν δὲ καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν 
στάσεων, ὅτε συλλογισμὸς ἐξ. ἑχατέρων γνωρίζεται τῶν 
μερῶν, γίνεται οὖν ἀπὸ μὲν '᾿τοῦ. χατηγόρον. οἷον νό- 45 
μος τὸν ἐχ πόρνου μὴ λέγειν, ἐχ “πόρνης τις ὧν βούλε- 
ται λέγειν, καὶ κωλύεται. ἀπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος, οἷον 
τοὺς μοιχοὺς στίξζεσϑαι, στίζων τις μοιχὸν ἀπέκτεινε 
καὶ χρένεταν φόνου" ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων, ὡς 0 στίξειν 7 
διδοὺς xal τὸ ἀχόλουϑον δίδωσι τὸ χτείνειν. “εἴδη δὲ οὐχ 20 

&yei ἃ συλλογισμὸς, ὥσπερ οὐδὲ αἱ ἄλλαι νομιχαὶ στά- 
4εις. & γὰρ ἕτεροί φασιν εἴδη, ταῦτα τρόποι εἰσὶν, τῶν 
οὖν * χατὰ συλλογισμὸν προβλημάτων τρύποι εἰσὶ τέσ- 
cat. ? ἀπὸ τοῦ ἴσου xal ὁμοίου, ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, 

᾿ ἀπὸ τοῦ μείζονρς, ἀπὸ ταῦ ἐλάττονος" 15 ἀπὸ τοῦ ἴσου 25 

καὶ τοῦ ὁμοίου, οἷον νόμος τὸν ἐκ πόρνου μὴ λέγειν. ix 
— * 

4 Ven. ó δὲ συλλ, 2 Ven. αὑτὸς. — 5 Ven. ἐστὶν αὐτοῦ. 
4 Ald. φαμὲν. 5 Ven. ἢ. l. et paullo post: γίγνεται. 6 
Yen. γὰρ. 7 Ald. στίζων. Par. στίξειν. Ven. ὁ τὸ στίζειν, 

sme ὡς. 8 Ven. δὲ. — 9 Ven. ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, ἀπὸ roi 
ἴσου, καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ usit. 10 Sequitur in Ven. ἀπὸ μὲν ov» 
τοῦ ἐναντίου" οἷον v. τ. λ. T. τ. ἀναιρεῖσϑαι" ἀριστεύσας τις ἀξιοῖ 
— — -- πραγματικῇ. ἀπὸ δὲ τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου, | 
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πόρνης τις ὧν βούλεται λέγειν καὶ χωλύεταε. τοῦτο δὲ 
καὶ ἔοιχεν ἀντονομάξοντι καὶ τῷ κατὰ σύλληψιν ὅρῳ" 

ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου" οἷον νόμιος τὸν λιπόντα τὴν τάξιν 

ἀναιρεῖσθαι, λιπών τις xal ἀριστεύσας ἀξιοῖ τιμᾶσϑαε. 
5 τοῦτο δὲ ἔοιχε τῇ κατὰ ἀξίωσιν πραγματικῇ. ἀπὸ δὲ rov 
μείζονος" οἷον νόμος τοὺς καταστείχοντας ἘΣ φυγάδας 

στίζεσϑας, στίξζων τις 12 ἀπέκτεινε καὶ κρίνεταε φόνου" 
τοῦτο δὲ ἔοικε μεταλήψει τῇ ἀπὸ τοῦ 15 τρόπου, ἔνϑα 

, καταλαβών τις μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ ἐμπρήσας τὴν οἵ- 
40 χίαν ** ἀνεῖλεν ἄμφω. ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος, οἷον νόμος 

τοὺς χαταστείχοντας φυγάδας ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ϑανάτῳ 
v ζημιοῦσϑαι. στρατηγὸς κατιόντας φυγάδας ἐμάστιξε καὶ 
κρίνεται παρανόμου τιμωρίας. ἔοικε *5 δὲ καὶ τοῦτο τῇ ἀπὸ 
τρόπου μεταλήψει. ἁπλῶς 15 εἰπεῖν ὃ συλλογισμὸς ἔοικε 

15 κατὰ μὲν τὸ ἐναντίον τῇ χατὰ ἀξίωσιν πραγματιχῇ . κατὰ 
δὲ τὸ ἴσον καὶ τὸ ὅμοιον τῷ κατὰ σύλληψιν καὶ ἀντονομά-- 
ξοντι ὅρῳ. κατὰ δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ 'μείξονος καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάτ--: 
TOVOQ τῇ ἀπὸ τρύπου μεταλήψει. διαφέρει δὲ τῆς μὲν 
χατὰ ἀξίωσιν πραγματικῆς, ὅτε ἐν 17 ̓ ἐκείνῃ μὲν ov πρὸς 

20 τι ἔγγραφον ἡ παράϑεσις γίνεται.15 ἀλλ᾽ ἐξ εὐθείας τόδε 
ἢ τόδε ὁ συμβουλεύων ἀξιοῖ. ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἀπὸ 
τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρῶν τῇ πρὸς τὸ ἔγγραφον παραϑέσει, 
ὸ βούλεται κατασχευάξει. ἔτει ἡ μὲν χατὰ ἀξίωσιν πρα- 
γματικὴ ἄγραφός ἐστιν, ὁ δὲ συλλογισμὸς ὑπὸ τὴν ἐγ- 

45 γραζον δηλονότι. I? ἀνάγεται ποιότητα. τοῦ δὲ ὅρον 
διαφέρει, ὅτι ἐν ἐχείνῳ. μέν ἐστι ζήτησις ἰδιότητος, ?? 

ἐνταῦϑα δὲ ὁμοιότητος" καχεῖ μὲν τὸ πρᾶγμα ἄδηλον 
a |j - . ἔστιν, 

41 Ven. h. 1. et infra: χαταστίχοντας. 13 Ven. zi; gv- 

γάδας. — 15 τοῦ ex Ven. recepi. ' 44 Ald, οἰκείαν; 15 Ven. 
ἔοικε δὲ πως. 16 Ven. ἁπλῶς τε εἰπεῖν. 47 ἐν recepi ex 

Ven., deest in Ald. et Par. 48 Ven, γέγνεται. — 19 δηλονό- 

τι Ven. om. , 20 Ven. ἰδιότητος om. 
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ἔστιν, ὅτι χρὴ καλεῖν αὐτὸ, ἐν δὲ 'τῷ συλλογισμῷ καὶ 
τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένον ἐστὶ δῆλον χαὶ τὸ πε- 
πραγμένον φανερόν. ζητοῦμεν δὲ, εἰ τὸ πεπραγμένον 
τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένῳ τυγχάνει ὅμοιον. οἷόν 
ἔστι κἀχεῖνο, νόμος ὀνομαστὶ μὴ κωμῳδεῖν, αὐτοπροσώ- 5 
ποὺς τις εἰσάγων κωμῳδεῖ, καὶ ὑπάγεταε τῷ νόμῳ. ζη- 

τοῦμεν γὰρ 33, & τῷ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τὸ αὐτοπροσώ- 
σους εἰσάγειν ὅμοιόν ἔστι. τῆς δὲ ἀπὸ τρόπου μεταλή- 
ψεως διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τὸ μὲν πεπραγμένον ἀνεύ- 
ϑυνόν ἐστιν, ὃ δὲ τρόπος μόνος 232 τοῦ γεγονότος ὑπεύ- to 

ϑύυνος . ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τὸ γεγονὸς ἄντιχρυς 
παρὰ τὸν νόμον ἐστίν. καὶ " 123 μὲν ὑπὸ τὴν ἄγραφον᾽ 
ἀνάγεται, ποιότητα καὶ ἐχ μόνου τοῦ κατηγόρου γνω- 
οἴζεται, ὁ δὲ ὑπὸ τὴν ἔγγραφον τελεῖ καὶ i ἐξ ἃ ἀμφοτέρων 
γνωρίζεται τῶν μερῶν. 45 

Σωπάτρου. ᾿Ακόλουθος ἡ περὶ τοῦ συλλογισμοῦ 
ἐξέτασις. ἐξετάσας γὰρ τὴν τοῦ διπλαῦ ῥητοῦ διαίρεσιν 
ἤτοι τὴν ἀντινομίαν , ἀχόλουϑον εἶχε τὴν ἐπαγωγὴν, τοῦ 

ἁπλοῦ ἰῥητοῦ, 0 éd. τέλειόν T6 xol μηδεμίαν ἀμφιβολίαν 

ἔχον, ἀλλ᾽. ἔξωϑεν xol. ἐξ ὁμοίου πράγματος τὴν ζήτησιν, 40 
07650 : ἐστὶ. αυλλογισμός. συλλογισμὸς γάρ ἐστιν, ὅτ᾽ ἂν 

τοῖς γεγραμμένοις τὰ μὴ γεγραμμένα μηδὲ ἐξητασμένα 
ἀφομοιοῦντες ταὐτὸν. εἶναι λέγωμεν **. δεῖ γὰρ ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ νενομοϑετημένου 25 ἐπὶ τὸ μὴ γενομοϑετημένον 348 
μὲν, ὅμοιον δὲ τῷ νενομοϑετημένῳ δὶς ταὐτὸν ἄγειν. 25 
ἀλλ᾽ εἰ μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ζήτησιν, οὐδὲ γὰρ τὸ ῥη- 

τὸν ἐξετάζει, ἀλλὰ τῷ ῥητῷ ὁμοιόν τι ἄγραφον πειρᾶται 
δεικνύναι, τὶ δή ποτε μὴ λογικὴ ἀλλὰ νομιχῇ λέγεται 
στάσις; φαμὲν οὖν, ὡς εἰ καὶ μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν 
ἐξέτασιν τὴν διάμοιαν͵ αὐτοῦ προφανῶς ἀνερευνῶν, ἀλλ᾽ 30 

21 Ald. δὲ. Ven. et Par. γάρ. 22 μόνος Ven. om. 2$ 

Ald. s. 424 Ald. λέγομεν. — 25 Ald. νομοϑθετημένον. 

RA hetor, IY* 53 
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ὅμως κατὰ τὸ. λανθάνον τὴν διάνοιαν cupo) ἀναπεύσ- 
σει" ὁ. γὰρ τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ δεικνὺς ἴσον, ὁτάν- 
τως διάνοιαν διανοίᾳ ἀντιπαρατυϑϑεὶς δείχνυσιν, οὐ λέξιν 
λέξει" 0 γὰρ λέγων, ὅτι ὁ τὸ στίξειν. δοὺς xol τὸ ἀχό- 

«ὃ λουϑον' τούτῳ τὸ ἀναιρεῖν δίδωσι, πάντως ττῆς τοῦ vo- 

μοϑέτου διανφίας καταστοχαξζόμενορ ἀποφαίνεται τοῦτο. 
ὥστε κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον ἡ διάνοια παρεῖται ἐξετά- 
(eO at ἐν συλλογισμῷ, χατὰ δὲ τὸ λεληϑὸς ἐπισχέπτεται xq 
αὐτή. Ζητοῦσε δὲ τινες, τίνος χάριν ὃ συλλογισμὸς καὶ 

40 ἀπὸ τοῦ διώκοντος καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος ,γνωρίζεταε, 
xci τοι ἐν ἄλλῃ οὐδεμιᾷ στάσει. τοῦτό ἐστιν εὑρεῖν ἐξ 

7 ἑχατέρου φημὶ προσώπου, εἰ. μή. πον ἄρα σπανιάχις. 
ἐροῦμεν οὖν, ὡς ἀξὶ ὃ ἀσθενῶν τοῖς πράγμασι ποιεῖ τὴν 
ατάσιν. ἐπεὶ οὖν δ' διώχων ἔσϑ᾽ ὅτε ἀσϑενεῖ dy συλλο- 

4ἢ γισμῷ, εἰκότως xal ἀπὸ τούτου γνωρίξεται ἡ στάσις. χαὶ 
ὅτι τοῦτο ἀληϑὲς, δῆλον ἀπὸ τῆς μεταλήψεῳρ. ἀεὶ γὰρ 

αὕτη ἀπὸ τοῦ διώκοντος χαραχτηρίξεται. ὅτι δὲ ἀσϑενεῖ, 

δῆλον ἀφ᾽ ὧν"οὐ" "5 τὴν πρᾶξιν ἀλλὰ τὴν περίστασιν μάχε- 
ται, ἀλλὰ mug xai ἐν συλλογισμῷ ὃ κατήγορος ἀσϑενεῖ 

20 τοῖς πράγμασιν. ἐροῦμεν" ἐν yàp τῷ πὸ "9 τοῦ ἴσου ἀπὸ 
V" coU ζατηγόῤου γινομένης τὴς ὁτάσεωβ, ἀσϑένεια τις ἐπὶ 

τῶν πραγμάτων εὑρίσκεται τοῦ κατηγόρου, ὡς ἐπὶ τοῦ 

προβλήματος 1 τούτου" τὸν éx nOpvov μὴ λέγειν, ix πόρνης 

τις γεγονὼς fot λεται λέγειν, χαὶ κωλύεται. ἐπειδὴ γὰρ 

25 οὐχ ἔχει συνηγοροῦν τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνάγχης ἐπὶ τὸ ὅμοιον 

καταφεύγει, ταὐτὸν τὸ ἄγραφον τῷ ἔγγράφῳ διατεινό- 

μενος εἶναι. ὡσαύτως καὶ ὅτε ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γνωρί- 

ζεται, ἀσϑενεῖ γὰρ xol οὗτος τῷ ῥητῷ, ὡς ini τοῦ τοὺς 

μοιχοὺς ἐκ νόμου στίζοντος καὶ ἀναιροῦντρες. | 
. ( 

30 Ma 0 x ελλίνο v. Περιφανὴς Ü συλλογισμός ἐστιν, 

ἀγράφου πράγματος πρὸς ἔγγραφον παράϑεσις.. διαφέ- 
36 Ald. αὐτῷ. 2565 Inserenda videtur praepositio κατὰ el πρόρι' 

hy 
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oes δὲ ἀντινομίας μὲν κατὰ τὴν ποσότητα τῶν ῥητῶν 

καὶ τὴν μάχην, x&v ἕν ῥητὸν ἢ. διαιρεῖται γὰρ ἡ ἄντι- 
νομέα ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένον παραδείγματος ἐν τὴ 
ἀντινομίᾳ, τὴν βιασϑεῖσαν ἢ γάμον. ϑάνατον αἱρεῖ- 
σϑαι τοῦ βιασαμένου. ἐνταῦϑα δὲ ἕν ἐστι χαϑαρῶς ἀδι- 5 

αίρετον. ῥητοῦ δὲ xal διανοίας, ὅτι ἐχεῖ μὲν τὴν διά-. 
νοιίαν ἀντιταάττομεν 7 τῷ ῥητῷ, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ 
οὐκ ἔτι τὴν διάνοιαν ἀντιτίϑειεν, ἀλλὰ τὸ ἄγραφον τῷ 
ἐγγράφῳ παραβάλλομεν. χρὴ δὲ ζητῆσαι μάλιστα, τί δια- 
φέρει τοῦ ὅρου. δοκοῦσι γὰρ πᾶνυ XOLG El ἀλλήλαις αἱ 10 

στάσεις. διότι καὶ ἐνταῦϑα εὑρίσκεται ὅρος, xal ἐχεῖ συλ- 

λὸογεσμὸς- ἐμπίπτει" πρῶτον μὲν οὖν διαφέρει, ὅτι ἐν μὲν 

τῷ συλλογισμῷ περὶ τὸ ῥητὸν ἡ ζήτησις. ἐν δὲ τῷ ὅρῳ 
περὶ τὸ πρᾶγμα, x&v ἔχῃ ῥητόν. ὅϑεν xol ἡ μὲν τῶν. 
ψομιχῶν, 779 δὲ τῶν λογιχῶν εἶναι τέταχται" δεύτερον 15 
δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ. ἀτελὴς πράξις, ἐν. δὲ. τῷ συλλογι- 
σμῷ τελεία καὶ οὐδὲν ἀντιπίπτον ἔχουσα. τὸ δὲ πάντων 
ἰσχυρότατον, ὅτε ἐν μὲν ὅρῳ περὶ ἰδιότητος ἡ ζήτησις, 
καὶ τὸ Ὀνομά ἐστι τοῦ πράγματος τὸ ἀμφιβαλλόμενον.- 
οἷον τί ἐστε τὸ πραχϑὲν, ἱεροσυλία ἢ κλοπὴ, ἰδιωτιχὸν.20 
ἢ δημόσιον. ἐν δὲ συλλογισμῷ οὐκ ἔτι περὶ τούτων, ἀλ- 
λὰ περὶ ποιότητος. διὸ iv μὲν ὅρῳ ἡ ἰδιότης χώραν ἔχει 
πρώτην « τουτέστιν τὸ ὁρικὸν χεφράλαιον, ἐπειδὴ καὶ περὶ 
ταύτης ἡ ζήτησις. ἐν δὲ συλλογισμῷ ἐπειδὴ τὰ διωρί- 
σϑαι δοκοῦντα συνάγει δευτέραν. πρῶτον οὖν τὸ συλλο- 25 

γιστικὸν χεφάλαιον. 

Ὃ συλλογισμὸς διαιρεῖται προβολῇ πράγματος, τῷ ῥητῷ, τῷ συλλα- 
γισμῷ, ὅρῳ, γνώμῃ νομοϑέτου, πηλιλότητι, εἶτα ὅρῳ βιαίῳ, τῷ πρός 

τι, ἀντιϑέσει ἔστιν ὅτε, ἥτις εἰ ἐμπέσοι, εὑρεϑήσεται καὶ μετάληψις. 

j ἕπεται πάντως ἀντίληψις" εἶτα ποιότητι καὶ γνώμῃ" καὶ ὅλως 347 

27 Ald. ἀντιτάττωμεν. 28 Ald, εἰ δέ, 
. 53.. 
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πλὴν τῆς ἐναλλαγῆς τῶν πρώτων κεφαλαίων; ὃ συλλογισμὸς κατὰ 
τὸν ὅρον διαιρεῖται. 

Σωπάτρου. Σ ΔδΔιαιρεῖσϑαέ φησι τὸν συλλογισμὸν 
χεφαλαίοις τοῖσδε" προβολῇ, ἐχ πράγματος προβολῇ, ἐκ 

5 ῥητοῦ. χέχρηται δὲ τῇ μὲν ix τοῦ πράγματος ὃ διώκων, 
τῇ δὲ ἐκ τοῦ ῥητοῦ ὁ φεύγων, τῷ ὁμοίῳ 5 συλλογισμῷ, 
009? , γνώμῃ νομοϑέτου, πηλικότητι, πρός TL, γνώμης 
ἐρωτήσει ̂  ἀντιϑέσει ἔξωϑεν ix τῶν ἀντιϑετιχὼν χινου- 
μένῃ. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ στοχαστικῇ καὶ ὁρικῇ καὶ ἀντιλη- 

40 πτιχῇ" πολλάκις δὲ χαὶ μέχρι τῶν πρός τι ἵσταται ἡ δι- 

αίρεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ix πόρνης γεγονότος καὶ δημηγορεῖν 
χωλυομένου, σχεδὸν δὲ" τοῖς αὑτοῖς διαιροῦνται χεφα- 
λαίοις ὅ τε ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις καὶ ὃ συλλογισμός. 
διαφέρει δὲ τῇ Te Tabs, καὶ τῇ διαιρέσεε καὶ αὑτῷ γε 

15 πρὸ πάντων τῷ εἴδει. διατί δὲ πρῶτος ὃ συλλογισμὸς 
τέταχται τοῦ ὅρου; ἐροῦμεν ὅτι xol διὰ τὸ οἰχεῖον τῆς 
στάσεως καὶ διὰ τοῦτο. ὃν γὰρ τρόπον ἐν ταῖς ἀντιϑε- 

τικαῖς εἴρηται, ὡς ἡ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως γρείαν πλη- 
Qoi xal πρὸς αὐτὴν ἡ μετάληψις γένεται καὶ πρὸ τῆς 

20 ἀντιλήψεως, οὕτω καὶ ἐνταῦϑά φαμεν, ὡς τὸ πρὸς τὴν 
προβολὴν γενόμενον ῥητὸν ὅρου ἔχει τάξιν. ὅτ᾽ ἂν γὰρ 

. λέγῃ μὴ τοῦτο κελεύειν τὸν νόμον ὁρίζεται. πρὸς τοῦτο 
οὖν ὡς πρὸς ὅρον ὁ συλλογισμὸς γινόμενος εἰκότως προ- 

τέταχται τοῦ ὁριχοῦ κεφαλαίου συνάγων ἀμφότερα εἰς 
256v, ἅτε ὁ νόμος κελεύει καὶ ἐὰ πραχϑέντα" ἐπειδὴ δὲ 

συλλογισμοῦ ταχϑέντος ἔδει καὶ ὁρισμὸν σαφῶς τεϑῆγαε, 
ὥσπερ μεταλήψεως ἀντίληψιν διὰ τὸ ἀντικεῖσϑαι ταῦτα 
ἀλλήλοις καὶ λυτιχὰ εἶναν ἀλλήλων, ἐπήχϑὴ εὐθὺς καὶ 

4 Ven. Syriauo baec tribuit: annectit vero antecedentibus 

ita: διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις τοῖςδε, 2 Ald. δμοίως. 5 ὅρῳ 

Ven, om. 4 "Ven. add. χρώματι. 5 Ven. yap. 6 Ven. 

πρό ys ἁπάντων. Post τῷ εἰ εἴδει sequitur in Ven. caput sep? ἀμ- 

φιβολίας. . 
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ὅρος. ἐξήτηται δὲ, τί δήποτε ὅρου ταγέντος μὴ καὶ ἀν- 

ϑορισμὸς ἐπηνέχϑη. ἐροῦμεν τοίνυν * ἑνὶ λόγῳ, ὅτι τὴν 
TOU ἀνϑορισμοῦ χρείαν ὁ συλλογισμὸς πληροῖ" συμπέρα- 
σμα γὰρ τοῦ ἀνϑορισμοῦ .ὁ συλλογισμός" ἐπειδὴ οὖν 

προτέτακται ὃ συλλογισμὸς, δυνάμει ἐμπεριέχεται ἐν αὖ- 5 

τῷ ὃ ἀνϑορισιιός. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐπήχϑη ὡς ἤδη 
ἐξετασϑείς. ᾿Δντιϑέσει ἔστιν ὅτε' Οὐχ ἀχριβῶς 
τοῦτο ἐπεσημήνατο ὃ ὁ τεχνικός" ἐμπίπτει γὰρ ἡ Gvtey- - 
κληματικὴ ἢ ἀντιστατική. | 

N 

"En δὲ τοῦ παραδείγματος Farae*. φανερώτερον" οἷον ὀνομαστὶ κω- 10 
μῳδεῖν ὃ νόμος ἐχώλυσεν.. αὐτοπροσώπως εἰσάγων τις τοὺς κωμῳ- 
δουμένους ὑπάγεται τῷ νόμῳ, ὡς ὀνομαστὶ κωμῳδῶν. ἣ προβολὴ 

τοῦ πράγματος " παρὰ τὸν νόμον κωμῳδεῖς τοὺς πολίτας. 

Σωπάτρου.  Üvx εἶπεν ἢ προβολὴ τοῦ ῥητοῦ, 
οὐδὲ γὰρ ἔχει ῥητὸν ἐνταῦϑα ὃ προβαλλόμενος, ἀλλὰ τὸ 15 
γενόμενον. αὑτὸ προβάλλεται, τουτέστιν αὑτὸ τὸ πρᾶγμα. , 
ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσι ταῖς ἐχούσαις προβολὴν 

τὸ ἀδίκημα μὲν τὸ προβαλλόμενον ὡμολόγηται, ἐνταῦϑα 

δὲ αὐτὸ τοῦτο ξητεῖται, εἰ ἀδίχημά ἐστι τὸ πραχϑέν. 

διὰ τοῦτο προσέϑηκεν ἡ προβολὴ τοῦ πράγματος" ἢ καὶ 20 
ἀντιδιαστέλλων τὸν συλλογισμὸν πρὸς τὰς ἄλλας νομι- 
κὰς, ἐν ἐχείναις γὰρ ἢ προβολὴ ἀπὸ ῥητοῦ γίνεται . διὸ 

καὶ ἐλέγομεν ἐν ἐχείναις προβολὴ ῥητοῦ, ἵνα οὖν αὐτὸ 

σημαίνῃ τὸ ἐξομοιούμενον, προσέϑηχε τὸ πράγματος. 

Τὸ ῥητὸν, καὶ μὴν οὐκ ὠνόμασα οὐδένα, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ χω- 25 

λυόμενον. 

“Σωπάτρου. Δεύτερον κεφάλαιον τὸ ῥητόν. ἀναγ- 
καῖον γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ πράγματι ῥητὸν ἐπαχϑῆναι. 
λύσις δέ ἔστε τὸ ῥητὸν τῆς προβολῆς. ἔνϑεν ζητητέον, 
τί διαφέρει τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως. χἀνταῦϑα γὰρ ὃ 80 

7 Ald. τίνι. 8 Ald, ἐπεμήνατο. 1: Ald, ἔστι. 
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κρινόμενος γόμον προτείνεταει xol διὰ τοῦτο ἀνεύϑυνον 
τὸ. πεπῤαγμένον, δεικνύειν πειρᾶται. φαμὲν οὖν, ὡς ἐν 
τῇ ἀντιλήψει νόμον προβάλλεται, ὃν ἄντικρυς φυλάττειν 
δοκεῖ, οἷον τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖσθαι νόμος, μόιχὸν τρισ-- 

δ αριστέα Tig ἀναιρῶν χρίνεται Σ δημοσίᾳ. ἐνταῦϑα γὰρ 
τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου προστεταγμένον ἄντικρυς ποιεῖ, ἐν δὲ τῷ 

948 συλλογισμῷ ἄλλο τι πράττει παρὰ τὸ γεγραμμένον" ὁρᾷς γὰρ 
ὅπως τὰ ὑπὰ τοῦ νόμου προσταχϑὲν ἐνταῦϑα πέπρα- 
χται. dy δὲ συλλογισμῷ ἕτερον μέν ἐστι τὸ προσταχϑὲν 

40 ὑπὸ τοῦ νόμου, ἕτερον δὲ, ὡς εἴπομεν, τὸ πραχϑέν. ἔτι 

ἐν μὲν ἀντιλήψει τὴν διάνοιαν αὑτοῦ τοῦ πεπραγμένου 

τὸ ῥητὸν δίδωσιν, ἐνταῦϑα δὲ πλεῖον ἢ ἔλαττον τοῦ νό- 

μου χελεύοντος ἔπραξεν ὁ χρεινόμενος" ὡς ἐπὶ τοῦ ὑπο- 

δείγματος οὗ παρέϑετο ὃ τεχνικός. ἄλλο γὰρ τὸ προς- 

45 ταχϑὲν ἐνταῦϑα xoi ἀπειρημένον τῷ νόμῳ, καὶ ἄλλο 

τὸ πραχϑὲν, ὅϑεν ἐρεῖ ὁ χρινόμενος, ὡς οὐ τὸ ἀπειρη- 
μένον τῷ νόμῳ πεποίηκα. οὐχ ἐμνήσϑην ' γὰρ ὀνομάτων, 
ἀλλ᾽ ἕτερόν τι πεποίηχα. διαφέρει δὲ καὶ τοῦ κατὰ ῥητὸν 
καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐχεῖ μὲν ὁ χατήγορος τὸ ῥητὸν προ- 

20 ἴσχεται, ἐνταῦϑα δὲ 0 φεύγων». 

Ὅ συλλογισμὸς, ὅτι μηδὲν διαφέρει τοῦτο ἐκείνου" ὃ ὅρος, ὅτι πλεῖ- 

στον διαφέρει. 

ZenarQov. Τοῦτό ἐστι τὸ χυριώτερον τῆς στά- 
σεως ταύτης χεφάλαιον. ὅϑεν καὶ ἐν ἀρχῇ τέταχταε με- 

45 τὰ τὴν προβολὴν καὶ τὸ δητόν. ὅϑεν δὲ τὰς ἀφορμὰς 
ληψόμεϑα εἰς τοῦτο φανερόν. ἀπὸ γὰρ τοῦ τέλους τῶν 
κοινωνιῶν * συνάγομεν εἰς ταὐτὸν τῷ ἐγγράφῳ τὸ ἄγρα- 
φον" χρήσεται δὲ καὶ παραδείγμασι πολλοῖς, δεικνὺς xai 

ἑτέρους τῶν νόμων οὕτω παραληφϑέντας᾽ ἕπεται δὲ τῷ 
συλ- 

4 Ald. καὶ κρίνεται. — 2 καὶ ἀπειρημ. — — — τὸ πραχϑὲν 

Ald. om. 8 Ald. ἐμνήσϑη 4 Ald. κοινωνοιῶν». . 

- 
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συλλογισμῷ ἀναγκαίως 0 ὅρος διαιρῶν τὰ συνημμένα καὶ 
᾿ χωρίζων τὰς διαφοράς . φύσει γὰρ ἀλλήλοις τὰ κεφάλαια. 
ταῦτα. μάχεται’ ἐκείνου γὰρ χατασχευάζοντος χαὶ λίαν 
ἐσχυριξομένου μηδὲν τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν, 0 ὅρος τοὺ- 

, , «t 4 A 1 , 

ναντίον χατασχευασει, Ott καὶ κατὰ TO πολὺ διενήνοχεν. καὶ 

Ἢ γνώμη τοῦ νομοϑέτου κοινή. τὶ βουλόμενος τοῦτο ἐκώλυσεν ἃ 
γομοϑέτης, μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτι ἀνελεῖν βουλόμενος τὸ ἁπλῶς καὶ 
ἀνευϑύνως διαβάλλειν ὁντιναοῦν τῶν πολιτῶν, ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν αὗὑτοὶ 

ἐθέλωσεν ἐγαλήματι" δ δ᾽ αὖ φεύγων οὗ διὰ τοῦτο ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπι- 
σερέφευϑαι μὲν αὑτοὺς διὰ τῆς κωμῳδίας ἐβούλετο, ovx ἀνεῖλε δὲ 10 

παντάπασι τὴν κωμῳδίαν. ὑπομνήματα δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα γενησο- 

μένοις ἢ τοῖς τότε οὖσιν ἀνθρώποις λοιδορίαν περιέχοντα τῶν πολι- 

τῶν τινος οὐκ ἐβούλετο εἶναι. μὴ ὄντων δὲ τῶν ὄνομάτων, ἣ μὲν 

ἐπιστροφὴ γίνεται διὰ τῶν προσώπων», 3j δὲ εἰς τὸν μετὰ. εαῦτα χρό- 

νὸν μνήμη περιήρηται καὶ ἡ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀγθϑρώπους διαβολή. 19 - 

Zu nd τροῦυ. ᾿Ισαξούσης ἐν τούτοιφ τρόπον τινὰ 

τῆς μάχης, ἐπὶ τὴν τοῦ νομοϑέτου γνώμην ἀμφότεροι 

τρέψονται, πρὸς τὸ χρήσιμον αὐτῷ ἑχάτερος ταύτην ἐχ- 

δεχόμενος . οἷον τί βουλόμενος ὁ νομοϑέτης τὸ κωμῳδεῖν 

ὀνομαστὶ χκεχώλυχεν" καὶ O μὲν ἐρεῖ, ὅτι χαϑάπαξ &vt- 30 

λεῖν βουλόμενος τὴν ἐπὶ τῆς σχηνῆς εὐχέρειαν xai fta -- 

δεινον ἡγούμενος τὸ ἀνευϑύνως διαβάλλειν xai τοὺς τυ- 
χόντας τῶν πολιτῶν ἐφ᾽ οἷςτισινοῦν ἐγκλήμασιν. ἐκ Tov- 

του δὲ χατασχευάζει, ὅτι οὐδὲ αὐτοπροσώπους χωμῳδεῖν 
ἐᾷ" ὃ γὰρ καϑαπαξ δυσχέρειαν πᾶσαν δυσχεράνας δῆ- 25. 

λον ὅτι xal τὸ αὐτοπροσώπους κωμῳδεῖν ἀνήρηκεν. ὃ 

. δὲ φεύγων ἐρεῖ, οὐ διὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπιστρέφεσθαι μὲν 
τοὺς πολίτας διὰ τῆς χωμῳδίας ἐβούλετο καὶ σωφρονε- 

στέρους γίνεσθαι δεδιότας τὴν ἐπὶ σχηνῆς λοιδορίαν. διὰ 

τοῦτο γὰρ οὐδὲ παντάπασι τὴν χωμῳδίαν ἀνεῖλεν *. τὸ $0 

4 Sequitur in Ald. τὸ δὲ καταλείπεσϑαι τοῖς μετὰ ταῦτα γε» 

γησομένοις ἀνθρώποις ὑπομνήματα λοιδορίων περιέχοντα, διὰ τοῦτο 

Rhetor. V. | mM 

/ 

^ 

* 

h 

, 
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dà χαταλείπεσθαι Toig μετὰ ταῦτα γενησομένοις ἀνθρώ- 
ποις ὑπομνήματα λοιδορίαν περιέχοντα τινος τῶν πολι- 
τῶν ἐδυσχέρανεν, διὸ τὰ ὀνόματα λέγειν ἐχώλυσεν. ὥστε 
τὸ αὐτοπρόσωπον ? εἰσάγειν ἀνούϑυνον. τοῦτο. γὰρ κατα- 

& Gxtvo tt. 

M [ἀρκελλίνου. 'H γνώμη τοῦ νομοϑέτου κοινή 
ἐστιν ἀμφοτέρων, στοχαστικῶς ἀντ᾿ ἀμφοῖν ἐξεταξομένη. 
ὁ μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι πᾶσαν τὴν πορνείαν ὃ νομοϑέτης 

μεμισηχὼς διὰ τοῦτο χαὶ τὸν" ἐκ πόρνου λέγειν XEX(U- 
iv κεν" ὁ δὲ, ὅτι QU διὰ τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὖ- 

40 τὸν ὡρισμένον πατέρα μηδὲ ἀναγράφεσϑαι 4 ὅτου πατρὺς 
εἴη, XEXOAUXEV αὑτὸν λέγειν 

Ἢ πηλικότης, ὡς ἐν τῷ δρῳ" ὅτι μέγα τὸ γινόμενον" ὃ βίαιος 0gos, 
349 E εἰ xai ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τοῦτο ἐστι. 

Σωπάτρου. ΜΠάντη τὸν συλλογισμὸν τῷ ὅρῳ 
15 ἀφομοιῶν" εἴρηχε τοῦτο. ἐπεὶ ví διάφορον ἔχει ἢ πηλι- 

κότης αὕτη πρὸς τὰς ἐν ταῖς λοιπαῖς στάσεσι πηλιχότη- 
τας; πάντως οὐδέν. ἀλλ᾽ ὡς εἴρηταρ βούλεται ἀφομοιοῦν 
πάντη τὸν ὅρον τῷ συλλογισμῷ" ὑπὸ μὲν οὖν τοῦ χατη- 
χόρου αὐξηϑήσεται τὸ πρᾶγμα δι᾽ αὐτῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ 

« 20 φεύγοντος μειυϑήσεται" 0 μὲν οὖν χατήγορος ἐρεῖ, ὅτι 

μέγα τοῦτο χαὶ πέρα τοῦ ὀνομαστὶ κωμφδεῖν ἐστιν. ὁ δὲ 

φεύγων, ὅτι οὐ μέγα τοῦτο ἀλλὰ ὀνομαστὶ χωμῳδεῖν" 
οἷς ἐπισυνάψει τὸν βίαιον ὅρον εὐθύς. οἷον τοῦτο γὰρ 

οὐδὲ ὅλως ἐστὶ χωμῳδεῖν. ἀπαντήσεται δὲ τῷ αὐτῷ καὶ 

25 ὁ διώχων κεφαλαίῳ, ὅτε χαὶ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν τοῦτό 

ἐστι. δεικνύει γὰρ πᾶσι τῶν διαβαλλομένων τὰ πρόσωπα. 

εἴρηται δὲ βίαιος ὅρος, ὅτι ovx ἐκ τῶν κοινῇ δοχούντων 

t 

' γὰρ οὐδὲ παντάπασι v» κωμῳδίαν ἀνεῖλεν, quae sunt repetita ex 

antecedentibus et subsequentibus τὸ δὲ καταλείπ. mw. τ. À. 2 

Ald. τὸ αὐτὸ πρόσωπον. — 1.7. Ald, στοχαστικῶν. ἃ τὸν Ald. 

om. 4 Par. àvaytyocqóat. 5 Ald. ἀφομοιῷ. 
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ἐστὶν, ἀλλ᾽ ix περιτροπῆς ἐργάζεται. καὶ τὸν ἡταιρηχό- 

τα πόρνην εἶναι βιάζεται, εἴγε ταὐτὰ τῇ πόρνῃ πάσχεις 

Τὸ πρός tt καὶ τὰ ἑξῆς πάντα, καϑάπερ ἐν τῷ ὅρῳ ἐξετασϑήσεται. 

PX ὠὡπάτρου. Eni τούτοις ἐστὶ τὸ πρός τι. τοῦ 

niv μεῖζον τὸ αὐτὸ πρόσωπον τοῦ ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν λέ- 5 
gorros, τοῦ δὲ μεῖον τοῦ ὑπ᾽ ἐχείνου. εἶτα ἡ ἀντίϑεσις 

nv. ἐμπίπτειν ἔστιν ὅτε εἶπεν ὃ τεχνικὸς ἐν τῇ διαιρέσει 

τῶν χεφαλαίων , οὗ καλῶς δέ. ἐμπίπτει γὰρ ἢ ἀντεγκλη- 

peux 5 ἀντιστατιχή. ἐπειδὴ γὰρ πᾶς συλλογισμὸς ἐπ᾽ 

ἐγχλήματί ἐστιν, ἀντεγκληματικὸς * ἀναφύεται. οἷον ἄξιοι 10 

ἦσαν χωμῳδεῖσϑαι. πάλιν εἴ τις ἀναστρέψοι τὸν Ex τοῦ 
ἐναντίου συλλογισμὸν, ἀντιστατικὴ εὑρεϑήσεται" ἐὰν λέ- 

γωμεν, τὸν λειποτάχτην κολάζεσθαι νόμος. ἀριστεύσας 

λειποτάχτης ἀξιοῖ τιμᾶσϑαι" ἀντιστατικὸν εὑρεϑήσεται, 

ὥστε πάντως εὑρεϑήσεται ἀντίϑεσις. ἢ ἀντιστατικὴ ἢ 15 
ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ ζητήματος ἀντιστατιχή. ἐν δὲ ταῖς 

ἄλλαις ἀντεγχληματιχή. λεγόντων ἡμῶν, ὅτι εἰ καὶ μὴ 
χεχώλυχεν ὃ νομοϑέτης, ἀλλὰ τὸ σὸν ἁμάρτημα ἄξιον 
τοῦ χκωλύεσϑαι" ἣν λύσει ὃ κατήγορος μεταλήψει, οἷον 

ὅτι ἔδει παραινεῖν xoi μὴ τηνάλλως βλασφημεῖν, μετὰ 30 

ταῦτά ἐστιν ἀντίληψις. οἷον ὅτι ἐξῆν μου χωμῳδεῖν καὶ 
οὗ κεχώλυται, ἡ ποιότης καὶ 7 γνώμη ὡς ἐν ὅρῳ καὶ ταῖς 

λοιπαῖς στάσεσιν ἐξετάζεται. 

Πλείονα δὲ εἴδη ἐστὶ συλλογισμῶν, à δὴ πάντα ὁμοίως, διαιρήσεις : 

ὅμως μέντοι ἐκκείσϑοι αὑτῶν παραδείγματα. γένονται γὰρ ἤτοι ἀπὸ 

τοῦ ἴσον, ὡς ὃ πρῳειρημένος, ἢ ἀπὸ τοῦ μείζονος * οἷον ἐξῆν ἀπο- 

κτιννύναι τοὺς κατιόντας φυγάδαφ. μαστίξας τινὰ κατιόντα τις φεύ- 

yt παραγόμον τιμωρίας" ὃ γὰρ τὸ μεῖζον, φησὶ, δοὺς, καὶ τὸ ἔλατ- 

, tov ἔδωκεν. ἢ ἀπὰ τοῦ ἐναντίον" οἷον τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι, λι- 

πόντα τινὰ τὴν τάξιν ὃ ἀριστεὺς ἀπέκτεινε καὶ φεύγει φόνον. οὗ 50 
γὰρ ἁπλῶς τῷ ἀντεγκλήματι, ἀλλὰ μετὰ τῶν προειρημένων χρήσεται. 

4 Ald. ἀντεγκληματικῶς. 

— | s. 
L 
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ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος κατὰ 3 τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον" οἷον ὅτε. ἕξ. 
ἐστι στίζειν τοὺς μοιχούς . σείξων τις μοίχοὺς ἀπέκτεινε, καὶ φεύγει 

φόνον. ὃ γὰρ τὸ πρότερον, φησὶ, δοὺς καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον 
. ἔδωκεν, 

Συριανοῦ. Εἰ ὁμοίως διαιρεῖται, πῶς εἴδη; ἀλλὰ 
χαταχρήσασϑαι φήσομεν τῇ λέξει τὸν τεχνογράφον" τοὺς 
γὰρ τρόπους εἴδη εἴρηκεν. τέσσαρας δὲ τοὺς πάντας qu. 

σὶν εἶναι ὃ τεχνικὸς" ἀπὸ τοῦ ἴσαυ, ὡς τὸ προκείμενον πρόβλῃ- 
μα τὸ ὀνοιιαστὶ κωμῳδεῖν . ἴσον γὰρ 0 χατήγορος σπουδάζει 

| 40 δεῖξαι τὸ πεπραγμένον τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπὸ τοῦ 
μείξονος * εἴρηται δὲ οὕτω διὰ τὸ λέγειν τὰν χρινόμενον, 
ὅτι ὁ ὃ τὸ μεῖζον δοὺς χαὶ τὸ ἔλαττον ἔδωχε τὸ μαστίξαι. 
ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, ὃ οὕτως εἴρηται διὰ τὸ ἐρεῖν τὸν διώ- 
κοντα, üt, ὁ τὴν ἀριστείαν τιμήσας ix τῶν ἐναντίων uw 

45 asi καὶ τιμωρεῖ τὸν φυγάδα. δόξει δέ τισιν ἀντέγκλημα 
850 εἶναι, διὸ καὶ προσέϑηχεν ὃ τεχνιχός. οὐ γὰρ ἁπλῶς τῷ 

ἀντεγχλήματε ὃ φεύγων χρήσεται, ἀλλὰ μετὰ τῶν προει- 
ρημένων, τουτέατι τῶν ἰδίων τοῦ συλλογισμοῦ" ἀπὸ τοῦ 
ἐλάττονος χατὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον. ἔλαττον εἴρηχε 

10 πρὸς τὸ ἄνω μεῖζον ὄν. διὸ xol ἐπήγαγε κατὰ τὸ ἐξ αὖ- 
τοῦ ἀποβαῖνον" ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ὃ τὸ στίξειν παρασχὼν, καὶ 
τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον ἔδωχεν" ἔστε παρὰ τὰ προειρη- 
μένα καὶ ἕτερος τρόπος κατὰ σύνϑεαιν, οὗ παράδειγμα 

τόδε" τὸν τρὶς ὑβρίσαντα xol τρὶς μαρτυρῆσαντα καὶ 
86 τρὶς ἁλόντὰ χλοπῆς ἄτιμον εἶναι. ἁλούς Tig χαϑ'᾽ ἔχα- 
' στον ἔγκλημα ἀνὰ ἅπαξ ὑπάγεται τῇ τιμωρίᾳ ἐνταῦϑα 

γὰρ ἡ συνϑεσίς ἐστιν ἡ ζητουμένη πότερον τὰ τρία ἑνός 
ἐστιν ἢ ἑκάστου" δόξει δὲ τισι καὶ ἀμφιβολία εἶναι τοῦ- 
το, ἡ κατὰ σύνϑεσιν, οὐχ ἔστι μέντόε. οὐ yap διάατασις 

$0 ἡ ἐπιπλοχὴ ποιεῖ τὴν ξήτησιν. ἐνταῦϑα οὐδὲ ὄνομα ἀμ- 
φισβητούμενον" διὸ οὐκ ἀμφιβολία ἀλλὰ συλλογισμὸς 

ἔστιν. ἀνάγχη γὰρ συλλογίσασθαι, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἢ 

1 Ald. καὶ, 



ELS ZCTAXEIZ 842 

ἕν ἀδίχημα τρίτον ποιῆσαι, ἢ καϑ' ἣν ἔγχλημα ἀνὰ 
ἁπαξ. ἐπιστατέον δὲ, ὡς ἐν p πασῃ συλλογισμὸς ἐμπί- 
πτει. ἐν συλλογισμῷ δὲ οὐδεμία ἄλλη πλὴν στοχασμοῦ, 
7 τις ἐν τῇ γνωμῃ τοῦ νομοϑέτου ἐμπίπτῳ στοχαστιχὼς 
ἐξεταζομένη. ' 8 

Περὶ ἀμφιβολέας. 

.— ὩΣωπάτρου.Σ Τινὲς ἀσύστατόν φασιν εἶναι τὴν᾽ 
ἀμφιβολίαν, τῷ μὴ ἔχειν τεκμήριον φανερὸν, ὥσπερ τὸν 
στοχασμον, ἄλλοι δὲ πρὸς τῷ συνεσταναι καὶ εἴδη φασὶν 
αὐτὴν ἔγειν τὸ κατὰ πνεῦμα καὶ τόνον" xai ὁμωνυμίαν, 10 
συνϑεσὶν TS xal διαίρεσιν. ἡμεῖς δὲ συνιστάναι μὲν αὖ- 
τὴν φησομεὲν, εἴδη δὲ ovx ἐροῦμεν ἔχειν 5, ἀλλὰ τρόπους 
αὑτὰ ὁ φήσομεν τῶν κατὰ ἀμφιβολίαν προβλημάτων. 
διατί 5 δὲ ὠνόμασται οὕτω φανερόν. διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν 

"TL ὡρισμένον πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου σύστασιν, μηδὲ τι 15 
παρέχεσϑαι μηδ᾽ ἕτερον τῶν ἀγωνιζομένων σαφὲς, ἅτε 
ῥητοῦ διάνοιαν ἐξετάζοντος, ἧς πολυσχιδής τὲ καὶ ἀόρι- 
στος 5 ἡ ἐξέτασις . ὅρος δὲ αὑτῆς ἐστιν οὗτος " ἀμφιβολία 
ἐστὶ στασις πολιτιχοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, x«O - 
ἣν τὴν διάνοιαν ἐξετάζομεν τοῦ ῥητοῦ. 7. οἷον ὡς ἐπὶ 30 

1 Syriano haec tribuit Ven., quocum consentit commenta- 
rius anonymi, qui continetur in codice Monacensi 376., quem 
insignivi litera À, et 125., quem notavi B. Incipiunt vero ita; 
Τὴν ἀμφιβολίαν Κουρνοῦτος μὲν ( Ven. μὲν om.) πρώτην τῶν ἂἀλ- 
λων ἀξιοῖ τάττεσϑαι στάσεων, δι᾽ ἣν κατ᾽ ἀρχὰς [Monn. καταρχὰςῖ 
ἔφαμεν αἰτίαν" δύο γὰρ εἶναί φησιν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀμφιβολίας, 
τὴν μὲν ἐν πράγμασι, τὸν στοχασμὸν λέγων, τὴν δὲ ἐν ῥητοῖς τὴν ἀμ- 
φιβολίαν, πρότερα (Ven.ztgotegov) δὲ τὰ ῥητὰ τῶν πραγμάτων, προ-- 
τέρα ἄρα καὶ ἣ περὶ τὰ ῥητὰ ἀμφιβολία μελετηϑήσεται " ἕτεροι δὲ 
ἀσύστατον [Monn. add. μὲν) ταύτην εἶναί φασι τῷ μηδὲν ἔχειν τεκμή- 
ριον φανερὸν, ὥσπερ καὶ τὸν GtoyuGuOr.x.T.À. 2. Ald. τόμον (sic). 
Monn. τόνους. Ven, τὸ χατὰ πνεύματα καὶ τόνους. 3 Ven.et 
Monn, addunt: διὰ τὴν πολλάκις εἰρῃμένην αἰτίαν. —— 4 Monn, 
αὐτῆς. 5 Ven. et Monn. ὠνόμασται δὲ οὕτως 3j στάσις ἐκ τοῦ 
μηδὲν τι τέλεον (Ven. τελέως) φανερὸν πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου σύ- 
στασιν μηδετέρῳ [Ven.unÓ' ἕτερον] παρέχεσθαι τῶν ἀγωνιζομένων, 
ἅτε [ Ven. ἅπερ] ᾧ. δ. ἐξετάζοντι [ Ven, ἐξετάξζοντας]. 6 Monn, 
ἀόριστός ἐστιν. 7 Ven. εἴ Monn. οἷον τελευτῶν τις κατ- 
ἐλιπὲ τινι τὴν otolav, ἐφ᾽ o τὲ ἀναϑεῖναι ( Monn. οἷον τελ, 
τις διέϑετο ἀναϑεῖναι) τῇ πόλει “Ηρακλέα χρυσοῦν ῥόπαλαν ἔχοντα " 
καὶ ὃ μὲν τὸ ῥόπαλον μόνον ἀναϑεΐναι βούλεται χρυσοῖν, oi,[Ven., 
0] δὲ τὸν ὅλον ἩΗρακλέα φασι δεῖν ἀγαστῆσαι χρυσοῦν" ὃ μὲν γὰρ 
κατὰ ὑποστιγμὴν ἀναγινώσκει μέχρε τοῦ “Ἡρακλέα, καὶ οὕτως ἐπάγει 

LI 



- 
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τοῦ ἀναϑεῖναι τῇ πόλει καταλιπόντος "HoaxMa χρυσοῦν 
ὁπαάλον ἔχοντα. τρόποι δὲ τῶν ὃ χατὰ ἀμφιβολίαν προ- 

B t OiÓE" κατὰ πνεῦμα, χατὰ τόνον, xad ομωνυ- 
μίαν, κατὰ σύνϑεσιν, χατὰ διαίρεσιν. ἔστι" δὲ κατὰ 

8 πνεῦμα μὲν κα φιβολία ὡς τόδε. χατέλιπέ τις φίλῳ τὴν 
οὐσίαν, ἐφ τον πιστότατον II τῶν οἰκετῶν ἕνδεχα 
ἔτεσι ὀρένψαι 1: , λαὶ ὁ μὲν δασίνων ἕνδεχα ἔτεσιν *? 
ἀξιοῖ τραφῆναι, ὁ δὲ ψιλιῶς ἀναγιγνώσκειν, δέχα ἔτη μό- 
γα. κατὰ tovov* * δέ" οἷον ἑταίρα ** χουσία εἰ φοροίη 

10 δημασία ἔστω, ἑάλω" ὁ χρυσία φοροῦσα ἑταίρα, καὶ ὁ μὲν πα- 
θοξυτόνως ἀναγινώσχων Σ7 δημοσίαν αὑτὴν εἶναι χελεύει, 
οἱ δὲ συνηγοροῦντες ἐχείννη τ -«προπαροξυτόνως ἀναγινώς- 
σχοντες τὰ χρυσία φασὶν 19 εἶναι δεῖν δημόσια. καὶ αὖ 
ἐπὶ τοῦδε" πώλων μηδεὶς διδότω τέλος. ἐνταῦϑα γὰρ ὃ 

45 μὲν παροξύνων à ἵππὼν ἐρεῖ μὴ διδόναι τέλος. ὁ δὲ περι- 
σπῶν τὸν πιπράσχογτα, xara δὲ ὁμωνυμίαν, οἷον 35 τοῦ 
ϑεοῦ γρήσαντος, 

τεῖχας 3T Teito? ἐνεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεὺς, 
οἱ μὲν εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀξιοῦσι καταφεύγειν χοτίνοις 

20 τότε πυχγοῖς ?? καταπεφραγμένην, Θεμιστοχλῆς δὲ πρὸς 

χρυσοῦν ὅπαλον t ἔχοντα, oi δὲ μέχρι τοῦ “Πρακλία χρυσοῦν ὑποστί- 
ζουσιν, εἶτα ᾿ἐπάγουσι, ὁόπαλον ἔχοντα. [( Monn. βούλεται χρυσοῦν, 
ὑποστίζων εἰς T0, “1ρακλέα" ὃ δὲ olov τὸν ᾿πραχλέα φησὶ χρυσοῦν, 
μέχρι τοῦ χουσοὺν ὑποστίξων. ] Διαιρεῖται δὲ κεφαλαίοις τοῖςδε, 
προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ, περιέχοντι καὶ περιεχομένῳ, πηλικότητι, πρός 
τι, γνώμῃ νομοϑέτονυ, γνώμης αἰτήσει, χρώματι, μεταλήψει, ἀντιϑετικῇ 
th ἐμπιπτούσῃ. [ Monn. ἑτέρᾳ τοῦ αὑτοῦ ῥητοῦ προβολ), κατὰ τὸ 
ἀμφίβολον, διανοίᾳ, τοῦ ,Ῥομοϑέτου, περιέχοντι καὶ περιεχομένῳ, πη- 
λικότητι, πρός τι, γνώμης ἐρωτήσει, χρώματι, ἀντιϑέσει, ἀντεγχλη- 

ματικὴ τῇ ἐμπιπτούσῃ, μεταλήψει, ϑέσει, ποιότητι καὶ γνώμῃ.) Ὑρό- 
ποι δὲ εἰσι τῶν τῆς ἀμφιβολίας προβλημάτων, τέσσαρες, κατὰ πνεῦ- 
μα, κατὰ “Τόνον, κατὰ ὁμωνυμίαν, κατὰ σύνϑεσιν καὶ διαίρεσιν. 
8 Àld, τοῦ, ΒΟΥ, τῶν. 9 Monn, κατὰ πνεῦμα μέν ἐστιν, ὡς 10- 
δε. 10 Ven, ἐφ᾽ ᾧτε. Monn. ἐφῶτε. 41 ΑἸὰ. πιστώτατνν. 
.12 Monn. τρέφειν. 43 Ven. ἔτη ἀξιοῖ. Ald. ἔτεσι ἀξιῶν. Par. 
Monn. ξτεσιν ἀξιοῖ. 11 Ven. κατὰ δὲ τόνους. Monn. δὲ om. 
15 Ald. Mon. B ἑτέρα. Par. Ven. Mon, À ἑταΐρας 16 Monn. 
Om. ἑάλω, et xai, quod paullo post sequitur, 17 Monn. ad- 

dunt; τὸν γόμον. 18 Mon. αὐτῇ. 19 Ald. φησὶν. Ven. 
Monn. φασὶν δεῖν εἶναε δημόσια, uae sequuntur, xai αὖ — 
τὸν πιπράσχοντα, absunt a Ven. et Monn. 20 Ven. οἷον om, 
21 Monn. τεῖχος ξύλινον 'Γριτογενείῃ διδοὶ εὐρύοπα Ζεύς. — He- 
rodot. VII, 141. 22 Monn, πολλοῖς περιπεφραγμένην [B ne- 
718 

ριφραγμ.}. 
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τὰς τριήρεις κελεύει μετασχευάξεσϑαι"3. κατὰ δὲ. σύν- 
ϑέεσιν καὶ διαίρεσιν" οἷον τελευτῶν τις κατέλιπέ rivi? 
τὴν οὐσίαν, ἐφ᾽ ᾧ τε" ἀναϑεῖναι τῇ πόλει ᾿Ηρακλέα 
χυυσοῦν ῥόπαλον ἔχοντα. ὁ μὲν 38 χατὰ διαίρεσιν ἀνα- 
γινώσχων τὸ 37 ῥόπαλον μόνον βούλεται γρυσυῦν ἀνα- ὃ 
ϑεῖναι 18, ὁ δὲ xata σύνϑεσιν ὅλον τὸν Ἡρακλέα χρυ- 
σοῦν ἀξιοῖ "5" ἀναϑεῖναι τῇ πόλι. ὃ 

Μαρκελλίνου, Ζητεῖται͵ εἰ ὅλως συνίσταται ἢ 
ἀμφιβολία . δοκεῖ yap κατὰ τὸ ὁμολογούμενον προφέρε- 
σθαι" ας γὰρ ἂν τις ὁριζόμενος ἀναγνοίη, πάντως ποὺ 10 
xc ἕνα τρόπον προέρχεται. ἀλλὰ πρὸς τοῦτό φαμεν" 
ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις ἀναγχὴ τὸν τόνον ὑποκλέπτειν. δεῖ 351. 
γὰρ ὑπονοεῖν γεγράφϑαι νόμον στιγμῆς ἄμοιρον καὶ τό- 
γον. οϑεν τὰ τῆς ἀμφισβητήσεως συνισταται. ἐξ αὐτοῦ 
δὲ τοῦ ὀνόματος, πρόδηλον τὸ ?* τῆς δυνάμεως αὐτῆς. καὶ 15 
γὰρ αὐτό τὸ ῥητὸν ἀμφίβολον ἔχει. (OT& τούτῳ τῶν ἄλε 
λων νομικῶν διαφέρει, otc ἐν ?? 

λείπει, 

᾿ 3 " 

' | Καὶ ἄλλως avovvuovt. 

Ἡ ἂμ φιβολία" τὴν ἀμφιβολίαν καὶ Ἑρμογένης xad 20 
αὑτὴν οὐσαν γλίσχραν εἶναί φησι xe ὑυπόοψυχρον. τὸ γὰρ 
περὶ ὁμωνυμίας ἢ τόνων ἢ τινος τοίουτου ἀμφιβάλλειν 
εὐτελὲς ἄγαν" καί πως δοχεῖ ὑπὸ φιλοπραγμοσύνης τις 
περὶ τῶν. τοιούτων συγκροτεῖν δικαστήριον. συμπλεχομένη 
μέντοι ἑτέρᾳ στάσει τὴν τῆς φιλοπραγμοσύνης ὑποψίαν 25 
ἐκφεύγει. ὡς xol ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς “επτίνην 
ἐποίησεν. εἰποντὸς γὰρ [enrivov μηδένα εἰναι ἀτελὴ xal 
μὴ διορίσαντος πρόσωπον ἢ πρᾶγμα, 0 Δημοσϑένης ἀσα- 
qs elvat τοῦτό φησι, τὸ δὲ ἀσαφὲς ταὐτὸν τῷ ἀμφιβό- 

. καὶ ἔτε ἐν τῷ κατὰ «Αριστοχράτους, ἐᾶν tig? ἀπο- 30 

23 Ald. κατασκενάζεσϑαι. Par. Ven. Monn. μετασκευάζ. 24 Ven, 
τινὶ om., Monn. φίλῳ, sine τινι. 25 Mon. A ἐφῶτε. Β 4— 
τὸ errore librarii folium. verfentis et novam paginam in- 
cipientis. 2126 Monn. μὲν ydg. 247 Ald, τό" 28 Monnm. 
εἶναι, οἵ δὲ, etiam Ven. oí. 29 Ven. Monn. ἀξιοῦσιν ἀναστῆ- 
αι. Quae sequuntur in Codd. Monacensibus, ea sumpta sunt 
ex commentario anonymi, quem Vol, VII. edituri sumus. 30 
Ald. περιέρχεται. 31 Ald. τὰ, scr. 16. — 32 in Par. folio in 
hís verbis finito cetera desunt. 

1 Absunt haec a Par. Contuli cum Par. 2926, — 1. 21. 
Ald. γλέσχρον, scr. yAMoyga». 2 p. 629, 631. 




